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1. OBJECTIU 

El present projecte té per objectiu, en primer lloc, la justificació de la necessitat de la 
construcció de la variant de la carretera C-53 al seu pas per la població de Bellcaire 
d’Urgell. Seguidament es realitza un estudi d’alternatives per a determinar la opció 
més convenient des de diversos punts de vista. Finalment és presenta la solució 
adoptada de manera precisa i detallada per a la seva posterior execució. 

 

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE  

En aquest apartat es presenta una descripció referent a la localització del projecte, 
demografia i economia entre d’altres, per a contextualitzar el present projecte. 
 
Seguidament, es realitza una justificació la necessitat de la realització del projecte 
“Variant a la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell”. La població es situa entre el PK 
135+000 i el 138+000 de la carretera C-53. 
 
Per a més informació sobre aquest apartat consultar l’Annex 1. Raó de ser del projecte. 
 

2.1. Localització 
 
Comarca: 
 
La població de Bellcaire d’Urgell es situa dins de la comarca de La Noguera.  
 

 
Figura 2.1. Localització de la comarca de La Noguera 

 
La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya (representa un 5,56% de la 
superfície del Principat), tot i que en la seva delimitació actual abasta una àrea una 
mica més petita que la de la divisió territorial de Catalunya de 1936, ja que se n'ha 
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segregat tres municipis per formar part de la nova comarca del Pla d'Urgell i dos més 
han estat incorporats al Segrià. La ciutat més poblada i capital de la comarca és 
Balaguer. 
Els principals relleus de la Noguera són un conjunt de serres orientades en direcció est-
oest, i constituïdes per materials mesozoics encavalcats durant l'orogènia alpina que 
aixecà els Pirineus, i que es disposen a la meitat nord de la comarca formant el 
Prepirineu; la més important d'aquestes serres és la Serra del Montsec, que separa la 
conca de Tremp (al Pallars Jussà) de la conca d'Àger. 
 

 
Figura 2.2. Relleu de la comarca de la Noguera 

La comarca és travessada pels principals rius catalans de la conca del Segre: el mateix 
Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. Com que aquests rius drenen en 
direcció nord-sud, tallen perpendicularment les serres del Prepirineu, formant estrets 
congosts com el de Terradets o el de Mont-Rebei, que a vegades s'aprofiten per 
construir-hi embassaments. 

La vegetació més habitual de la zona és el pi blanc, el faig i el roure. 

Municipi: 
 
El terme municipal de Bellcaire d’Urgell es troba al nord de la depressió central i 
pertany a la comarca de la Noguera. Té una extensió de 31,34 quilòmetres quadrats i 
limita amb els termes de Vallfogona de Balaguer, la Sentiu de Sió, Balaguer, Cubells, 
Montgai, Bellmunt d'Urgell, Penelles I Linyola. Una de les característiques principals 
d'aquest municipi és que s'aixeca sobre un terreny fonamentalment pla, descendent 
cap a Linyola i nom és un pèl accidentat al nord per la Serra de Bellmunt. Bellcaire 
d’Urgell, es travessat i conformat per la carretera C-53, que es l'eix estructurador del 
poble, que ha crescut al llarg de la mateixa, i la carretera a Mollerussa que acaba a 
Bellcaire. En el terme no hi han rius, ni rieres, i està regat pels Canals d'Urgell que fan 
que bona part del terme sigui de regadiu. Quant a les vies de comunicació, a més de la 
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C-53 de Tàrrega a Balaguer i acaba la carretera de Linyola, fent que la població estigui 
ben connectada amb les tres poblacions que limiten el Pla d'Urgell com son Balaguer, 
Tàrrega i Mollerussa. 
 

 
Figura 2.3. Localització del municipi de Bellcaire d’Urgell 

 

2.2. Demografia 
 
Actualment Bellcaire d'Urgell compta amb una població de 1.315 habitants (2013), que 
es distribueixen bàsicament en el poble, però també en el gran nombre de masies 
disperses que hi ha al terme. La colonització del Canal d'Urgell, al llarg del segle XIX va 
fer que la part més baixa fos ocupada per un conjunt de masies, cadascuna amb els 
seus bancals, conformant un terme amb població dispersa, principalment entorn de Lo 
Pedrís. 
 
Com ja s’ha mencionat, Bellcaire d’Urgell té una població total de 1.315 habitants 
(2013). L’evolució de la població en els darrers anys és la que a continuació es detalla: 
 
 

Taula 2.1. Evolució demogràfica de la població de Bellcaire d’Urgell 
Any Habitants Any Habitants Any Habitants 
1960 1.733 1996 1.369 2003 1.274 
1970 1.691 1998 1.356 2004 1.329 
1975 1.584 1999 1.346 2005 1.388 
1981 1.596 2000 1.319 2006 1.414 
1986 1.590 2001 1.281 2008 1.391 
1991 1.493 2002 1.250 2013 1.315 
 

La distribució entre edats i sexe de la població d’aquest municipi es mostra amb una 
piràmide d’edats: 
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Figura 2.4. Piràmide d’edats de la població de Bellcaire d’Urgell 

 

2.3. Economia 

L'activitat econòmica de Bellcaire d'Urgell és principalment agrària. El canal d'Urgell 
rega la major part de les terres de conreu, en les quals es cultiven cereals, fruita dolça, 
lleguminoses, hortalisses i, en menor proporció, ametllers i oliveres. També es cultiva 
farratge, que és aprofitat per dues important indústries de transformació local, La 
Cooperativa i Transalfals. 

La ramaderia té un paper important, especialment pel que fa a la cria de bestiar porcí, 
boví, oví i de l'aviram. La indústria present a Bellcaire la compon majoritàriament la 
confecció i l'alimentació, especialment pel que fa als ous. 

 

2.4. Infraestructures 

Les dues infraestructures més properes i que intervenen en el dia a dia d’aquesta 
població són la C-53 i la LP-3322. Aquestes dues carreteres són les principals vies que 
comuniquen el municipi de Bellcaire d’Urgell amb la resta de poblacions dels voltants. 
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Figura 2.5. Infraestructures de Bellcaire d’Urgell 

 
La C-53 circula en direcció Sud-Est – Nord-Oest i connecta dues poblacions d’important 
entitat com Tàrrega i Balaguer. Pel camí entre aquestes dues poblacions, passa per 
diversos pobles, un dels quals és el que s’estudia en aquest projecte, Bellcaire d’Urgell. 

Aquesta carretera està considerada pels usuaris com a una drecera de la A-2 per a 
destinacions que se situen al Nord de la mencionada autopista. 

La LP-3322 és una carretera que circula en direcció Nord – Sud i que connecta 
Mollerussa amb Bellcaire d’Urgell, passant per diverses poblacions, entre elles Linyola. 

 

2.5. Raó de ser del projecte 

Pel centre de la població de Bellcaire d’Urgell hi passa la carretera C-53, titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. El pas d’aquesta carretera pel nucli urbà de Bellcaire d’Urgell 
provoca molèsties a la població, degut a l’alta intensitat de trànsit, sobretot de vehicles 
pesats i agraris. Per aquest motiu, neix la necessitat de plantejar una variant que lliuri 
de trànsit el nucli urbà. En conseqüència, la variant objecte del present projecte farà 
passar la carretera C-53 pels voltants de la població de Bellcaire d’Urgell, evitant així la 
travessia actual pel centre del poble. 
 
Els motius per a justificar aquest projecte constructiu són diversos: 
 

1. Com s’ha comentat anteriorment, la C-53 acull un gran nombre de vehicles 
agraris i pesats que no tenen com a origen o final de ruta la població de 
Bellcaire d’Urgell. Això es deu a que aquest tram de la C-53 es converteix en 
una drecera de la A-2 per a destins com Balaguer o altres pobles propers. 
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Fotografia A1.1. Presència de vehicles pesats 

 
2. Al circular la C-53 per dins del nucli urbà, s’obliga als seus usuaris a reduir la 

velocitat a 50 km/h. Això provoca un empitjorament del confort dels 
conductors.  
 

 
Fotografia A1.2. Semàfors i limitacions de velocitat 

 
 
 
 

 

9 
 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Memòria 

3. També s’originen greus problemes als habitants de Bellcaire d’Urgell, ja que en 
aquest punt s’hi concentra un alt nombre d’accidents. Hi ha un fort moviment 
social per part dels habitants que exigeixen una solució a aquest problema. 

 

 
Fotografia A1.3. Cartell penjat pel veïnat de Bellcaire d’Urgell 

 
4. El pas de la C-53 també provoca un gran impacte visual i impacte acústic sobre 

la població. 
 

 
Fotografies A1.4 i A1.5. Traçat de la C-53 creuant el nucli urbà de Bellcaire d’Urgell 

 
Com es pot comprovar, els problemes que s’originen pel pas de la C-53 per dins del 
nucli urbà de Bellcaire d’Urgell són tant pels usuaris de l’actual C-53 com pels habitants 
del poble. 
 
Això fa que la construcció de la variant sigui una molt bona opció per tal de satisfer en 
gran part els interessos de ambdues parts. També cal dir que, per a els usuaris de la C-
53, no s’obtindrà una gran millora de la comoditat, ja que aquesta projecte és de 
caràcter local. Per a millorar més en aquest aspecte s’hauria de realitzar un estudi 
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global de la C-53 i realitzar projectes com el present a cada població que intercepta 
aquesta carretera. 
 
Tot i així, pels motius abans exposats, és creu molt convenient la construcció d’una 
variant que desviï el trànsit per fora del nucli urbà de la població de Bellcaire d’Urgell. 
 

2.6. Paràmetres de disseny 

Durant tot el projecte per a la construcció de la nova variant s’utilitzaran els següents 
paràmetres: 
 

Taula 2.2. Paràmetres de disseny 
Paràmetres de disseny 

Tipus de xarxa Bàsica primària  
Tipus de via Carretera convencional d’una calçada 
Tipus del terreny Pla 
Velocitat de projecte 90 km/h 
Calçada 7 m 
Vorals 2 m 

 

3. ASPECTES CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
 
3.1. Cartografia i topografia 

 
Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició 
del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:1000 i 1:5.000 facilitats per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
En el cas de la cartografia topogràfica a escala 1:1000 s’ha emprat el següent 
document: 
 

1. Bellcaire  d'Urgell(2008-08) Codi projecte: 00164338100 
 
En quant a la base topogràfica a escala 1:5.000, s’han utilitzat els següents fulls: 
 

1. Torre del Clotet; ID. Full: 258-107 
2. Masia Alemany; ID. Full: 259-107 
3. Bellmunt d'Urgell; ID. Full: 260-107 
4. Pedrís   ID. Full: 258-108 
5. Bellcaire d'Urgell ID. Full: 259-108 
6. Penelles  ID. Full: 260-108 
7. Torre del Senyoret ID. Full: 258-109 
8. Bellestar  ID. Full: 259-109 
9. Falcons  ID. Full: 260-109 
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La informació digitalitzada d’aquests fulls també ha estat necessària per a la realització 
dels càlculs corresponents a l’annex de traçat i drenatge i ha permès l’elaboració dels 
perfils longitudinals i transversals de la nova carretera i la realització dels càlculs 
d’amidaments de moviment de terres mitjançant un programa informàtic per a 
processar aquestes dades topogràfiques anomenat WinH i realitzat per “iT ingenieria 
del trazado S.L.”. 
 
Per a més informació sobre aquest apartat consultar l’Annex 2. Cartografia i 
topografia.  
 

3.2. Geologia i geotècnia 
 
Estudi geològic: 
 
Aquest estudi s’ha complementat amb un estudi geotècnic realitzat i facilitat per 
l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell i encarregat per la Generalitat de Catalunya. 

Per a més informació consultar l’Annex 3. Geologia i geotècnia. 
 
El corredor estudiat es localitza en el marge Septentrional del Sector Oriental de la 
depressió de l’Ebre, immediatament al Sud del anticlinal de guixos de Barbastro-
Balaguer.  

El substrat està constituït per sediments continentals del Terciari. El recobriment 
Quaternari correspon a un sistema de glacis que prové dels relleus del anticlinal (Serra 
de Bellmunt), dipòsits col·luvials i fons de vall. 

 
Figura 3.1. Mapa geològic de la zona a escala 1:200.000 
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Estudi geotècnic: 

Tenint com a base l’estudi geològic, es realitza una campanya d’investigació consistent 
en sis sondatges mitjançant retroexcavadora, testificació i presa de mostres per a ser 
assajades al laboratori. 

De l’estudi proporcionat per l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell s’han extret els 
sondatges situades en la zona d’estudi compresa per el present projecte. 

A continuació és presenta una taula resum dels sondatges realitzades i les profunditats 
a les que s’han arribat. 

Taula 3.1. Sondatges realitzats 
Sondatge – nº ordre Profunditat (m) 

C-1 2,00 
C-2 1,50 
C-3 1,90 
C-4 3,00 
C-5 1,80 
C-6 2,30 

 

Agrupant els resultats dels assajos de laboratori en les diferents formacions 
geològiques, arribem a una caracterització general dels materials. 

Substrat Terciari: 

Constitueix el substrat del traçat contemplat. Aflora en la part alta dels turons, 
principalment a l’entorn del casc urbà de Bellcaire d’Urgell i en la zona del Pedrís (al 
Sud-Oest). Consisteix en argil·lites margoses, limolites i gresos fins coronats per 
paleocanals de gresos mig-gruixuts i microconglomerats. 

Les argil·lites i limolites en estat sa resulten roques de duresa mitja o baixa, amb 
humitats naturals al voltant de 8,5 % i una densitat seca de 2,13 g/cm3. 

A la seva part més superficial (aproximadament un metre d’espessor) es troben total o 
parcialment alterades, havent-se de considerar com a un sol cohesiu de consistència 
ferma o dura amb una humitat major (15,1 %) i una major densitat. 

En els assajos realitzats, presenten continguts en fins (mida d’argila i llim) entre 68 i 92 
% y contingut de graves entre 2 i 8 %. Els límits líquids estan compresos entre 30,5 i 
40,4 i els índex de plasticitat entre 12,9 i 20,2. El contingut en matèria orgànica entre 
0,2 i 0,3 %, de inferiors o al voltant del 0,1 % i de sals solubles del 0,33 al 0,35 %. 
Classificats segons USCS com a argiles de baixa plasticitat (CL). 

A l’assaig Proctor Modificat s’obtenen densitats màximes de 1,99 g/cm3 per a humitats 
òptimes de 12,3 i 13 %. Els índex CBR al 95 % P.M. de 5,5 i 7,8, al 98 % P.M. de 8,3 i 
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11,9, amb inflaments de 0,8 i 1,2 %. Inflament lliure en una mostra recompactada al 95 
% P.M. de 3,8 %. 

Pressió màxima de inflament en mostra inalterada i saturada de 0,1 kg/cm2. 

Segons el nou PG-3, els classifiquem com a sòls marginals degut a l’inflament lliure. No 
constitueixen cap dels tipus d’explanada contemplats a la Instrucción 6.1-I.C. Per tant, 
s’haurà de col·locar sobre ells uns sòls de major qualitat. 

El nivell superior de gresos i microconglomerats resulta de duresa mitja. El seu 
espessor alterat es inferior a 0,5 metres. 

Una mostra assajada presenta una humitat natural del 4,8 % i una densitat seca de 
2,31 g/cm3. Contingut en sulfats del 0,1 %. Resistència a la ruptura a l’assaig de 
compressió simple de 53,7 kg/cm2 amb una deformació del 0,7 %. 

Es tracta d’una roca de caràcter lenticular i irregular, per tant no poden separar-se 
concretament trams on la plataforma es recolzi en aquests materials i s’inclouen a 
l’anterior. 

Per a la excavació del substrat Terciari es necessitarà la utilització de retroexcavadores 
potents i “rippers” en els nivells de gresos més potents. 

Els materials producte de la excavació del substrat Terciari poden utilitzar-se en la 
realització del nucli de farcits “tot ú”, protegits per espigons. S’ha d’aconseguir que el 
material compactat quedi com unes graves de gresos i limolites de mida màxima de 20 
cm, immersos en una matriu argilosa de les argil·lites disgregades, amb una 
granulometria continua i d’estructura tancada, sense macro forats.  

Per a aconseguir això, es recomana que l’espessor de la tongada sigui de 30 cm com a 
màxim, havent de efectuar reblerts de prova. 

A efectes resistents i de deformacions, per a el substrat sa i amb caràcter conservador, 
pot prendre’s una resistència a compressió simple mínima de 4 kg/cm2 i un mòdul de 
deformació mínim de 1.000 kg/cm2, considerant-lo indeformable com a recolzament 
de reblerts. 

 

Recobriment Quaternari. Col·luvial i fons de vall: 

Apareixen en les vessants i en el fons dels valls, recobrint el substrat terciari. Són llims 
sorrencs i argilosos amb còdols dispersos fins a nivells de còdols. S’estima que el seu 
espessor màxim no supera els 2 metres, normalment de l’ordre d’1 metre. 
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A la part més superficial són sòls cohesius de consistència molt ferma i dura. Per altre 
banda, a la part inferior presenta una major humitat i una resistència ferma. 

Als assajos realitzats presenten una humitat natural entre 7,5 i 14,2 %, amb una 
densitat seca de 1,72 g/cm3. El contingut en fins (mida argila i llim) és de entre 40 i 62 
%, de sorres és del 33 al 42 % i de graves és del 5 al 18 %. Els límits líquids oscil·la entre 
el 20,4 i 22,4 i els índex de plasticitat de 4,1 i 7,6. Contingut en matèria orgànica del 0,2 
%, en sulfats de 0,1 % i en sals solubles del 0,30 %. Classificats segons USCS com a SC-
SM (arenes llimo-argiloses) i CL (argiles de baixa plasticitat). 

A l’assaig de compactació Proctor Modificat s’obtenen densitats màximes de 2,01 i 
2,15 g/cm3 per a humitats òptimes de 7,9 i 9,6 %. L’índex CBR al 95 % P.M. de 12 i al 98 
% P.M. de 22, sense inflament. 

En una mosta inalterada s’obté un índex de col·lapse de 4,30 % a 2 kg/cm2. Resulten 
sòls col·lapsables. 

Segons el PG-3 es classifiquen com a sòls tolerables. No constitueixen cap tipus 
d’explanada contemplats a la Instrucció 6.1-I.C., havent-se de col·locar sobre ells sòls 
de una major qualitat. 

Poden excavar-se amb retroexcavadora. Els materials excavats poden utilitzar-se en la 
realització de reblerts tipus terraplè, en el nucli, espigons i ciment en zones no 
inundables. 

 

Recobriment Quaternari. Glacis: 

Apareix recobrint el substrat terciari al Nord del casc urbà de Bellcaire d’Urgell. 
Aquesta zona en concret no ens afecta a les obres previstes per a la realització 
d’aquest projecte. Són llims argilosos i sorrencs amb nivells i llenties de còdols. El seu 
espessor màxim s’estima en 2 metres. 

Es tracta de sòls granulars mitjanament compactes i sols cohesius de consistència 
ferma i molt ferma. 

La mostra assajada presenta una humitat natural del 14,3 %, amb un contingut de fins 
del 61 %, de sorres del 36 % i de graves del 3 %. El límit líquid és de 20,6 i l’índex de 
plasticitat de 5,0. El contingut en matèria orgànica és del 0,5 %, en sulfats inferiors al 
0,1 % i en sals solubles del 0,36 %. Estan classificats, segons USCS, com CL-ML (argiles i 
llims de baixa plasticitat). 

A l’assaig de compactació Proctor Modificat s’obté una densitat màxima de 1,94 g/cm3 
amb una humitat òptima del 11,9 %. L’índex CBR al 95 % P.M. de 8,5 i al 98 % P.M. de 
13, amb un inflament del 0,2 %. 
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Segons el PG-3 es classifiquen com a sòls tolerables. No constitueixen cap dels tipus 
d’explanada contemplats a la Instrucción 6.1-I.C., havent-se de col·locar sobre ells sòls 
de una major qualitat. 

Pot excavar-se amb retroexcavadora. Els materials excavats poden utilitzar-se en la 
realització de reblerts tipus terraplè, en el nucli, espigons i ciment en zones no 
inundables. 

 

3.3. Climatologia i hidrologia 

El Clima de la Noguera és mediterrani continental sec, i està caracteritzada per 
precipitacions irregulars i poc abundants ja que els relleus que envolten tota la 
Depressió Central exerceixen de barrera als vents humits. El clima és extremat, 
d'hiverns molt freds i estius molt calorosos. 
 
Més al nord de la comarca les precipitacions són lleugerament més quantioses i les 
temperatures menys contrastades, donant lloc a l'aparició d'un clima mediterrani de 
muntanya baixa. 
 
A la comarca es produeixen dos fenòmens meteorològics molt particulars i que són la 
boira (tardor-hivern) i les calamarsades(primavera- estiu). 
 
Temperatures: 
 
Les sèries temporals de dades meteorològiques permeten caracteritzar el clima. 
Actualment es pot conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 
d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que ha donat com a resultat l’Atles 
Climàtic de Catalunya. 

A les planes meridionals de la comarca (la zona d’estudi es situa al sector central i Nord 
de la plana) l’hivern és relativament llarg i dur, amb mínimes que sovint baixen per 
sota dels 0 ºC. Per altra banda, l’estiu és llarg i xardorós, superant la temperatura 
mitjana, entre juny i setembre, de 20 ºC. Aquesta caracterització climàtica típica de la 
ciutat de Balaguer pot canviar més al Nord. 

Un fenomen típic de la part baixa de la comarca (a les planes del Segre) són les boires 
hivernals, originades per la inversió tèrmica. L’aire fred i dens s’acumula a fondalades. 
D’aquesta manera a les valls fa més fred que a les muntanyes. Aquesta boira és força 
persistent i pot coincidir amb un temps assolellat a les parts altes. 
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Precipitacions: 
 
La precipitació mitjana anual a gran part de la comarca és escassa, entre 400 mm i 550 
mm. Els valors  més baixos es donen a la banda meridional i els més alts a la meitat 
nord. Fins i tot, els valors assoleixen  els 700 mm al Montsec. 
 
Les estacions més plujoses de l’ any són les equinoccials, sobretot la primavera.  Els 
hiverns són freds, amb mitjanes de 3 °C a 5 º, i  els estius calorosos, entre 23 °C i 25 ºC. 
Al Montsec aquests valors són més baixos. El període lliure de glaçades comprèn els 
mesos de maig al setembre.  
 

 
                                   Figura 3.2. Gràfic de les temperatures i precipitacions a la Noguera 

 
On,  
 

• Tmm = Temperatura mitjana 
• PPTm = Precipitació mitjana 
• NT = Nombre d’anys de la sèrie domàtica per a la variable temperatura 
• NPPT = Nombre d’anys de la sèrie domàtica per a la variable precipitació 
• Txx = Temperatura màxima absoluta 
• Txxm = Temperatura mitjana de les màximes absolutes 
• Txm C = Temperatura mitjana del mes més càlid 
• Txm = Temperatura màxima mitjana 
• AT = Amplitud tèrmica. Diferència entre la Tmm dels mesos més càlid i més fred 
• Tnm = Temperatura mínima mitjana 
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• Tnm F = Temperatura mínima mitjana del mes més fred 
• Tnn = Temperatura mínima absoluta 
• PPTx24h = Precipitació màxima en 24 hores 

 

Per a més informació respecte la climatologia i la hidrologia de la zona d’estudi 
consultar l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent en la zona d’estudi, el present 
projecte planteja dues alternatives diferents com a possible elecció per substituir 
l’actual carretera C-53 que travessa el nucli urbà de Bellcaire d’Urgell. En el present 
annex es recullen i analitzen les tres alternatives proposades per al present projecte de 
la variant en base a criteris socials, constructius, mediambientals, econòmics i 
característiques del traçat.  

4.1. Descripció de les alternatives 
 

1. Alternativa 0: Manteniment de les estructures actuals. 
 

2. Alternativa 1: Realització de la variant de la C-53 pel costat Sud-Oest, enllaçant-la 
amb la carretera LP-3322. 

 
3. Alternativa 2: Realització de la variant de la C-53 pel costat Nord-Est. 
 

 
Figura 4.1. Traçat de les alternatives 
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Alternativa 0: 

L’alternativa 0 correspon a la no intervenció en l’actual configuració i operativitat de la 
carretera C-53 al seu pas pel municipi de Bellcaire d’Urgell. Aquesta alternativa òbviament no 
suposarà una millora de circulació ni tampoc una millora en el confort per als usuaris, ja siguin 
vianants o conductors. Tot hi així es tindrà en compte alhora d’analitzar les alternatives ja que 
en alguns aspectes, per exemple econòmics, és més beneficiosa que realitzar altres actuacions. 
És a dir, cal comprovar que qualsevol actuació a realitzar sigui més adient que la solució actual.  

 

Alternativa 1: 

L’alternativa 1 parteix del PK 137+700 de l’actual C-53 amb una recta de 50 metres. La 
carretera existent s’aprofitarà per a crear un carril de desacceleració d’accés a la població de 
Bellcaire d’Urgell, així com també com a carril d’acceleració per a sortir d’aquesta població i 
enllaçar amb la carretera C-53. 

A continuació la carretera fa un gir circular de radi 350 metres cap a la dreta que enllaça amb 
una recta de 400 metres. Seguidament apareix una corba de 350 metres que gira cap a 
l’esquerra que continua amb una recta de 560 metres. A continuació observem una corba en 
sentit contrari a la anterior, també de 350 metres de radi, on s’hi troba un pas a nivell en el PK 
1+120. Aquest pas està destinat a ser la desembocadura de tots els camins utilitzats per al 
conreu de les terres adjacents i afavoreix a la no interrupció del trànsit de la variant, fent 
passar els vehicles agrícoles per sota seu. 

Un cop finalitzada aquesta última corba, la carretera entra en una recta de 480 metres seguida 
d’una corba de 350 metres cap a la dreta. Seguidament enllacem amb una recta de 350 metres 
on, en el PK 2+470, hi trobem un pas a nivell on la variant volarà sobre la carretera LP-3322 
que connecta Bellcaire amb Linyola, per tal de poder realitzar una intersecció a nivell i no 
afectar al trànsit amb altres tipus d’interseccions. 

Per finalitzar hi trobem una recta de 360 metres seguida d’una corba cap a la dreta de 350 
metres de radi que enllaça amb la carretera C-53 existent en el seu PK 135+100. En aquest cas, 
aquesta carretera existent també ens serveix com a carrils d’acceleració i desacceleració per 
entrar i sortir del poble. 

La longitud total de l’alternativa 1 és de 3436 metres. 

 

Alternativa 2: 

L’alternativa 2 comença el seu recorregut en el PK 137+300, uns 400 metres després que 
l’alternativa 1, ja que així ens ho permeten els radis i la topografia. La carretera existent 
s’aprofitarà per a crear un carril de desacceleració d’accés a la població de Bellcaire d’Urgell, 
així com també com a carril d’acceleració per a sortir d’aquesta població i enllaçar amb la 
carretera C-53. 
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En aquest punt s’enllacen la carretera existent i la nova variant amb una corba de 350 metres 
cap a l’esquerra seguida d’una recta de 530 metres i, seguidament, trobem una corba de radi 
350 metres cap a la dreta. A continuació observem una recta de 765 metres que enllaça amb 
un gir en direcció oposada a l’anterior de també 350 metres. És en aquest punt, en el PK 
1+680, on trobem un pas a nivell de la variant que vola per sobre d’una carretera existent. 
Com en el cas de l’alternativa 1, aquest pas és per a desembocar tots els camins utilitzats per al 
conreu de les terres adjacents i afavorir a la no interrupció del trànsit de la variant, fent passar 
els vehicles agrícoles per sota seu. Per finalitzar, la variant segueix amb una recta de 650 
metres que enllaça amb la carretera C-53 existent, en el PK 135+100, amb una corba de 350 
metres cap a l’esquerra. En aquest cas, aquesta carretera existent també ens serveix com a 
carrils d’acceleració i desacceleració per entrar i sortir del poble. 

La longitud total de l’alternativa 2 és de 2876 metres. 

4.2. Anàlisi de les alternatives 

Un cop observades les diverses opcions de traçat compreses en aquest annex, és necessari 
realitzar una selecció de les mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència o 
prioritat, tenint en compte el nombre màxim de variables d’anàlisi possibles. 

S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables, donada 
la seva heterogeneïtat. 

Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds o de 
variables, les quals per elles mateixes són heterogènies i no comparables. 

Per a desenvolupar aquest anàlisi, s’ha d’establir algun sistema que permeti l’homogeneïtzació 
de les diferents variables considerades. 

Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, s’han de 
seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de la 
resta de variables per tal d’evitar dificultar el mètode de comparació. 

Factors a tenir en compte: 

Els factors a tenir en compte durant la realització d’aquests anàlisis estan dividits en criteris 
socials, constructius, mediambientals, econòmics i característiques del traçat: 

Criteris socials: 

− Millora de la circulació 
− Superfície afectada 
− Afectació durant les obres 

 
Característiques del traçat: 

− Longitud de l’eix principal 
− Longitud amb prohibició d’avançament 
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Criteris constructius: 

− Complexitat d’execució 
Criteris mediambientals: 
 

− Mesures correctores 
− Impacte acústic 
− Impacte visual 

 
Criteris econòmics: 

− Cost d’execució 
 

4.3. Resultats dels anàlisis 

Realitzant els anàlisis prèviament descrits, observem: 

Taula 4.1. Resultats de l’anàlisi multicriteri 
 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 
Puntuació total amb el mètode 
convencional 

71,1 80,1 73,3 

Puntuació en % amb el mètode 
convencional 

32,4 36,5 33,4 

Puntuació total amb el mètode ACRIP 210,3 226,8 206,4 
Puntuació en % amb el mètode ACRIP 33,4 36,1 32,8 
 

Així doncs, l’alternativa 1 esdevé la millor opció de variant per implantar en aquest àmbit 
d’estudi després de considerar conjuntament indicadors ambientals, econòmics, funcionals i 
territorials.  

Per a més informació sobre els càlculs i procediments realitzat per a l’obtenció 
d’aquests resultats consultar l’Annex 4. Estudi d’alternatives. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
5.1. Traçat 

 
5.1.1. Criteris de disseny 

Tipologia de carretera: 

Segons la norma “Norma 3.1-IC. Trazado. Instrucción de Carreteras” del Ministerio de 
Fomento, podem definir aquesta variant com a una carretera convencional, de calçada 
única, sense accessos a les propietats properes i de tram interurbà. El terreny el 
podem classificar com a pla. 
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Velocitat de projecte: 
 
La velocitat de projecte es aquella que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i 
seguretat. 
 
En aquest cas, tenint en compte que es tracta d’una variant i que hi ha d’haver una 
continuïtat amb la carretera existent, s’ha escollit una velocitat de projecte de 90 
km/h.  
 
Secció transversal: 

En una secció transversal, els elements constitutius que la formen són els carrils, els 
vorals i les bermes. A continuació és presenta una taula amb els valors de les 
dimensions presos per a aquests elements alhora de projectar la variant: 
 

Taula 5.1. Valors per al dimensionament 
Tipus de secció 7 + 3 m 
Amplada carrils 3,5 m 
Voral (exterior i interior) 2 m 
Berma 0,75 m 

 

A continuació també es presenta una figura per a mostrar la secció transversal 
escollida: 

Figura 5.1. Secció transversal tipus 

 
5.1.2. Estudi de les interseccions 

Com es comenta a l’Annex 4. Estudi d’alternatives, un dels motius per als quals s’ha 
escollit l’Alternativa 1 és per la seva capacitat d’enllaçar, apart de amb la C-53 i tornar 
a connectar amb la carretera existent, amb la carretera LP-3322 que surt de la població 
de Bellcaire d’Urgell. És per això que es realitza l’estudi de les interseccions. 
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Després d’analitzar les funcions que en un futur tindrà la variant projectada, s’ha 
decidit enllaçar la variant amb la carretera LP-3322 amb una intersecció a diferent 
nivell. La raó principal ha estat que un dels aspectes a millorar de l’actual C-53 és el fet 
que passa per dins del poble de Bellcaire d’Urgell i restringeix en gran part la velocitat i 
hi ha creuaments a nivell, i això perjudica el confort dels usuaris. Mencionat això, s’ha 
cregut que no era acceptable que la solució a aquest problema incorpores un enllaç al 
mateix nivell com els que ara trobem a dins del poble o com d’altres possibles, per 
exemple una rotonda. 
 
La configuració final de l’enllaç de la variant amb la carretera LP-3322 és una 
sobreelevació de la variant passant per sobre de la LP-3322, en el PK 2+470 de la 
variant. També s’ha projectat una intersecció amb doble T per a enllaçar aquestes dues 
carretes. Aquest ramal es col·locarà a la part Sud-Oest. El motiu principal es que, la 
majoria dels usuaris que utilitzaran aquest enllaç, voldrà enllaçar amb la variant per a 
dirigir-se cap a Balaguer, ja que es la ciutat propera més gran. Així doncs, veient quin 
seran els principals moviments dels usuaris, si col·loquem el ramal en la part Sud-Oest, 
minimitzarem el recorregut a descriure per a arribar a la seva destinació. 
 

 
Figura 5.2. Detall intersecció Sud 

 
Les altres dues interseccions que trobem en el traçat de la variant són les connexions a 
la carretera existent (C-53). Aquestes tindran un volum molt menor de trànsit, ja que 
seran utilitzades només per aquells usuaris que tinguin com a sortida o destinació de 
viatge la població de Bellcaire d’Urgell. Veient aquesta condició, s’ha cregut oportú no 
realitzar un enllaç a diferent nivell pel seu alt cost econòmic en comparació amb un 
enllaç al mateix nivell. Així doncs és disposaran enllaços directes a la entrada i sortida 
de la població per tal de poder enllaçar amb la variant i seguidament amb la C-53. 
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Figura 5.3. Detall intersecció Nord-Oest 

 
 

 
Figura 5.4. Detall intersecció Sud-Est 

 

5.1.3. Descripció del traçat: 

La variant neix al Nord-Oest de la població de Bellcaire d’Urgell, en el PK 137+700 de la 
C-53. En aquest punt es desvia cap al Sud per a vorejar la mencionada població. Té un 
tram de 900 metres en els quals té poques variacions de cota i va arran del terreny 
existent. Durant aquest tram enllaça una corba cap a la dreta de radi 350 metres i una 
recta de 384 metres. Arribats en aquest punt comença a augmentar la seva cota alhora 
que realitza una corba de 350 metres cap a l’esquerra. L’augment de cota es deu a que 
s’ha de deixar un pas per a camins agrícoles en el seu PK 1+120. Un cop arribat a 
aquest punt comença a baixar fins a la cota natural del terreny i realitza una recta de 
546 metres. Seguidament s’enllaça amb una corba cap a la dreta de radi 350 metres i 
continua amb una recta de 373 metres. A l’inici d’aquesta recta tornem a observar un 
augment de la cota de la variant per tal de tornar a passar per sobre d’una altre 
carretera. Aquest punt és el PK 2+470 comentat anteriorment, on sobrepassa a la 
carretera LP-3322. Un cop superada, baixa la cota fins al terreny existent descrivint una 
corba de 350 metres de radi seguida d’una recta de 287 metres. Finalment s’enllaça 
amb la C-53, al Sud-Est de la població de Bellcaire d’Urgell, en el PK 135+100 
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d’aquesta. Aquest enllaç es produeix mitjançant una corba cap a la dreta de radi 350 
metres. 

El conjunt del traçat té una longitud de 3436 metres. 

5.1.4. Resum de les característiques del traçat 

A continuació és presenta una taula resum dels valors utilitzats en el traçat de la 
variant projectada de la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell.  
 

Taula 5.2. Resum de les característiques del traçat 
Paràmetre Valor 

Velocitat de projecte 90 km/h 
Longitud 3.436,5 m 
Radi mínim 350 m 
Pendent mínim 0,018 % 
Pendent màxim 1,73 % 
Acord vertical còncau mínim 8.000 
Acord vertical convex mínim 8.000 

 

A l’Annex 6. Traçat es presenta la normativa emprada i tots els valors que justifiquen 
els resultats mostrats en aquest capítol. 

5.2. Reposició de camins 

En primer lloc cal avaluar quins són aquells camins amb una suficient entitat com per a 
ésser reposats. Els camins escollits han estat aquells que tenien una clara continuació 
cap a l’interior de la població transformant-se en carrers. També s’han tingut en 
compte certs camins que, per la seva situació, faciliten la mobilitat dels usuaris 
d’aquests camins agrícoles. 

 
Fotografia 5.1. Camí de Lleida 
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S’ha de tenir present que el traçat de la variant se situa, en gran part, entre la població 
de Bellcaire d’Urgell i les diverses granges que es troben als voltants de la mencionada 
població. Això s’ha de tenir en compte alhora d’analitzar la situació per tal de 
determinar les actuacions a realitzar.  

També cal observar que la majora d’actuacions a realitzar es situen a la part Sud-Oest, 
ja que és allà on hi haurà un major moviment de vehicles agraris. A la banda Nord-Est 
de la variant s’hi troba la població de Bellcaire, que només necessita certs punts per a 
creuar la variant i això s’aconsegueix amb els dos passos a nivell projectats. 

 

Secció tipus per a la reposició de camins: 

Per a la reposició dels camins afectats per la construcció de la variant es disposarà la 
següent secció: 
 

Taula 5.3. Disposició de les diferents capes dels camins afectats 
Capa del ferm Gruix Tipus de material 
Capa superior 30 cm Sòl adequat 
Capa base 20 cm Tot-ú artificial 

 

Les actuacions a realitzar es troben detallades a l’Annex 7. Reposició de camins, així 
com també en el Plànol Nº 15 Reposició de camins. 

Finalment, un cop previstes les actuacions a realitzar, cal dir que en total són 2300 
metres de camins a reposar.  

També cal afegir que, en els trams de camins reposats que circulen paral·lels al traçat 
de la variant projectada, s’han enllaçat també altres camins més petits i que a priori no 
s’hi havia contemplat una actuació, obtenint així una major facilitat de mobilitat en la 
zona pròxima al traçat de la variant. 

 

5.3. Drenatge 
 

5.3.1. Drenatge transversal 

En primera instància, s’han delimitat totes les superfícies que es troben incloses en la 
conca corresponent a un punt de control. Les principals característiques de les conques 
estudiades queden reflectides a la següent taula: 
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Taula 5.4. Característiques de les conques estudiades 
Conca 1 2 3 4 5 6 
Àrea 0,094 0,177 0,303 0,227 0,337 0,026 
Long. Principal 0,450 0,835 0,720 0,544 0,895 0,251 
Cota superior 263,1 264,3 267 268 256,6 253 
Cota inferior 254,3 258 254,2 249,6 247,2 251,1 
Pendent mitjà 1,953 0,754 1,776 3,380 1,049 0,754 

 
Un cop estudiades les conques s’han pogut determinar els cabals de disseny per a cada 
una d’elles. Fets aquests càlculs, s’han previst les següents obres de drenatge: 

Taula 5.5. Obres de drenatge utilitzades 
Obra drenatge PK Diàmetre (m) Velocitat (m/s) 

1 0+400 1,2 0,93 
2 0+660 1,2 2,02 
3 1+320 1,6 3,03 
4 2+220 2 3,31 
5 2+600 1,8 2,72 
6 3+000 1 0,52 

 

5.3.2. Drenatge longitudinal 

L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a les 
vores de la plataforma a causa del pendent transversal d’aquesta. Per això es dota d’un 
bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a l’evacuació. En les 
alineacions corbes, el propi peralt compleix aquesta funció. L’aigua enviada cap a les 
vores de la plataforma per efecte del bombament de la mateixa, és recollida 
mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge longitudinal de la via. 
 
Finalment, la resta d'obres de drenatge correspondran a les obres de drenatge 
longitudinal que tenen per objectiu drenar l'aigua de pluja acumulada en la calçada i 
evitar l'erosió dels terraplens. Per a aquestes obres de drenatge s'ha utilitzat 
majoritàriament cunetes TTR-15 en zones de desmunt, cunetes de voravia i cunetes de 
peu de talús en zones de terraplè. Per als camins projectats i/o reposats s'ha utilitzat el 
tipus de cuneta triangular, també s’ha fet ús de tubs de formigó prefabricat de 40 cm 
de diàmetre brocs desguàs i arquetes de 60x60 cm. 
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Figura 5.5. Detall de la cuneta TTR-15 

 
Per finalitzar l’apartat de drenatge longitudinal, es comprova la idoneïtat de la cuneta 
escollida calculant el cabal de disseny que haurà de absorbir la cuneta i el cabal màxim 
que pot assolir aquesta. 

Després de realitzar els càlculs, s’obté un cabal de disseny de: 

𝑸𝑸𝒅𝒅 = 𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐦𝟑𝟑/𝒔𝒔 

Al calcular el cabal màxim de la cuneta s’ha realitzat aplicant l’equació de Manning, 
amb un coeficient de rugositat de 0,015 i amb les secció abans descrita. En aquest punt 
s’ha considerat que la cuneta treballa a un 60% del seu màxim, per a guardar una 
major seguretat. A continuació, s’obté el cabal corresponent a la màxima capacitat de 
la cuneta: 
 

𝑸𝑸𝒎𝒎à𝒙𝒙 = 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝐦𝐦𝟑𝟑/𝒔𝒔 

Comparant els resultats dels cabals de disseny amb els resultats de la màxima 
capacitat de la cuneta, observem que aquesta té la suficient capacitat per a desguassar 
el cabal estimat. 
 

Els càlculs que justifiquen els resultats mostrats en aquest capítol es troben a l’Annex 
5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 
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5.4. Estudi de trànsit 
 

5.4.1. Presa de dades 

Per a realitzar aquest estudi s’han utilitzat les dades facilitades per la Generalitat de 
Catalunya (departament de Territori i Sostenibilitat) en el seu document Pla 
d’aforaments 2012. També s’ha utilitzat, per a la determinació del nivell de servei de la 
carretera projectada, l’estudi de Enginyeria de Trànsit, realitzat per l’Institut 
d’Enginyers de Trànsit dels Estats Units. 
 
Les dades referents al trànsit per a realitzar aquest estudi s’han extret de l’estació 
automàtica més propera a la nostra zona d’estudi. Aquesta estació és la següent: 
 

Taula 5.6. Característiques de la estació de Vallfogona d Balaguer 
Codi 175125 
Població Vallfogona de Balaguer 
Carretera C-53 
Carrils 2 
PK 142,37 
Tipus d’estació Permanent 
Font de dades S.I.E.V. 
IMD 7.569 
% vehicles pesats 10,05 
Velocitat mitja (km/h) 73,22 
Definició del tram Límit C. Urgell - Noguera //C-13, Vallfogona B 

 

Arribats en aquest punt cal dir que la IMD que s’observa en l’estació de Vallfogona de 
Balaguer (175125) correspon a un punt quilomètric de la carretera C-53 diferent al de 
la zona d’estudi del projecte. La mencionada estació es situa al PK 142,37 i la població 
de Bellcaire d’Urgell es situa en el PK 136. Així doncs, i observant la ubicació de 
l’estació permanent, no és difícil pensar que la IMD pot variar bastant d’un punt a un 
altre. El motiu és que l’estació es pot trobar influïda pel trànsit de la C-13 així com 
també per la C-12 i C-26, que circulen al voltant. També mencionar que al costat hi 
trobem la població de Balaguer (16.665 habitants el 2013), d’una entitat àmpliament 
superior a la de Bellcaire d’Urgell (1315 habitants el 2013). A continuació és presenta 
una figura per a descriure gràficament la situació de la zona del projecte i l’estació de 
Vallfogona. 
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Figura 5.6. Situació de l’estació i la zona de l’estudi del projecte 

 
 
També cal dir que alhora de visitar la mencionada població en diverses ocasions, per a 
realitzar-hi diferents tasques, s’ha pogut comprovar que en la carretera C-53 en el seu 
pas per Bellcaire d’Urgell s’hi troba molt poc trànsit, ja sigui en festius o laborables i en 
diferents franges horàries.  
 
Un altre factor a considerar és la falta de exactitud alhora de suposar un creixement 
anual del 4 %. Actualment, segons les dades obtingudes, fa diversos anys que la IMD 
no augmenta sinó que en alguns casos inclús decreix.  
 
Així doncs s’ha cregut oportú realitzar aquest projecte agafant les dades de l’estació de 
l’estació de Vallfogona de Balaguer (175125) però, tenint en compte aquests factors 
abans mencionats, no s’ha fet un estudi de la situació futura de la variant projectada. 
 

5.4.2. Dades utilitzades per a la realització del projecte 
 
A continuació i, tenint en compte tot el mencionat anteriorment, s’exposa un resum de 
les dades a utilitzar durant la realització del projecte: 
 

Taula 5.7. IMD utilitzada a l’estudi 
IMD 7.569 
% vehicles pesats 10,05 
IMDp 760,68 
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5.4.3. Nivell de servei 

Per a finalitzar l’estudi de trànsit s’ha procedit a calcular el nivell de servei de la variant 
projectada. 

La obtenció del nivell de servei s’ha realitzat amb l’estudi de dos paràmetres diferents, 
la velocitat mitja de recorregut i el temps de demora. A continuació es presenta una 
taula resum amb els resultats obtinguts: 

Taula 5.8. Resultat del nivell de servei 
Vel. mitja de recorregut Temps de demora 
78,8 km/h 45,5% 
70 - 80 35 - 50 
NIVELL C NIVELL B 

 

Finalment, un cop observats els resultats, cal comentar que la solució òptima seria la 
obtenció de un nivell de servei A en ambdós casos. Tot i així cal veure que la velocitat 
mitja de recorregut es molt pròxima a 80 i que, per tant, ja ens situaríem en un nivell B. 
També cal recordar que estem projectant una variant que ha de tenir una continuïtat 
amb la carretera existent, és a dir, no tindria sentit plantejar-se una variant ampliant 
nombre de carrils o altres paràmetres per a obtenir un nivell de servei A, ja que es 
tracta només de 3,42 km de variant respecte als quasi 150 km que recorre la C-53. 
Afegir també que, com s’ha comentat abans, s’està treballant amb una IMD superior a 
la real, ja que aquesta no s’ha pogut estimar per falta de dades i mitjans. 
 
Amb tot el que s’ha mencionat i exposat, es conclou que és una solució acceptable des 
del punt de vista de l’estudi del trànsit. 
 
Els càlculs que justifiquen els resultats mostrats en aquest capítol es troben a l’Annex 
8. Estudi de trànsit. 

 

5.5. Moviments de terres 

Els desmunts i terraplens que és generen amb la realització de la variant projectada no 
són de gran alçada degut a la horitzontalitat del terreny. Tot hi així hi trobem un 
màxim d’alçada en terraplens de gairebé 7 metres per tal de passar per sobre de dues 
carreteres (una és la LP-3322 i l’altre és un camí agrícola). Així doncs, i veient la mida 
els terraplens i desmunts, s’ha considerat apropiat realitzar aquests amb uns talussos 
de 3(H):2(V). 
 
Com s’observa en l’Annex 3. Geologia i geotècnia, els terrenys que ens trobem al pas 
de la variant són de fàcil excavabilitat, podent-los extreure amb una retroexcavadora. 
 
La cubicació del moviment de terres s’ha obtingut mitjançant el programa de traçat de 
carreteres WinH. Les principals unitats d’obra relacionades amb el moviment de terres: 
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són l’excavació de desmunts, terraplenat total, terraplenat de la pròpia obra i/o de 
préstec, i abocador. 

De les investigacions realitzades a la campanya de camp (sondeigs) i d’acord amb 
l’estudi geotècnic, s’arriba a la conclusió que els materials quaternaris (glacis, col·luvial 
i fons de vall) que trobem al llarg de la traça de la variant es poden classificar com a 
sòls tolerables, no sent així amb els materials terciaris que es classifiquen com a sòls 
marginals. D’acord amb les especificacions del PG-3 per a la formació de terraplens els 
sòls inadequats no es poden utilitzar en cap zona dels reblerts, i per tant, el volum 
excavat d’aquest material haurà de ser portat a l’abocador. 
 
Per tant, de les excavacions en desmunt en les que s’obtinguin materials del quaternari 
(sòls tolerables) aquests es podran aprofitar en la formació de terraplens, i de les 
excavacions en desmunt, s’hi s’obtinguessin materials del terciari (sòls marginals) no 
serien aprofitables en la construcció dels reblerts. Tot i així, els materials quaternaris 
recobreixen als del terciari i, per tant, només es trobaran materials terciaris en 
excavacions profundes, de l’ordre de dos metres segons l’Annex 3. Geologia i 
geotècnia. Així doncs, en el transcurs del traçat no hi ha desmunts que arribin a aquest 
valor i, per tant podrem utilitzar tot el material extret en desmunt per a aprofitar-lo 
com a terraplè. 
 
A continuació es presenta una taula resum amb les principals dades del moviment de 
terres per a la construcció del present projecte: 
 

Taula 5.9. Resum dels amidaments 
Amidaments Volum (m3) 
Excavacions en desmunt  21.795,9 

Terraplè 
Total 128.977,7 
Aprofitat 21.795,9 
Préstec 107.181,8 

Terra vegetal  22.278,3 
Sòl seleccionat tipus 2  52.635,2 

 
Finalment, cal dir que, tot i haver intentat minimitzar el volum de terraplè per a poder-
lo compensar amb el de desmunt, hi ha una gran diferència entre ambdós. Això es 
degut a els dos passos a nivell que s’han d’executar i també a les obres de drenatge 
que han de traspassar l’aigua de banda a banda de la variant per sota seu. 
 
A l’Annex 9. Moviments de terres es troben els llistats obtinguts amb el programa WinH 
que justifiquen aquestes cubicacions de terres, 
 

5.6. Procedència dels materials 
 
El present annex té per objectiu descriure els punts d’on s’extraurà el material necessari per tal 
de dur a terme el present projecte.  
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El Mapa d’Activitats Extractives de la Direcció General de Medi Natural (DMAH) de la 
Generalitat de Catalunya proporciona informació sobre les activitats d’extracció de materials 
que es porten a terme. Aquest mapa, amb darrere actualització en data 31/12/2003, està 
basat en ortofotomapes a escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

Amb aquesta informació s’ha realitzat un inventari de les activitats extractives que s’estan 
desenvolupant més properes al tram objecte del present estudi. 

Els possibles jaciments granulars es localitzarien en les diferents graveres legalitzades, algunes 
inactives i altres en explotació, situades a l’entorn de l’àrea d’estudi. Les graves es localitzen en 
terrasses del riu Segre, als voltants de la població de Balaguer. 

Aquests materials haurien de ser com a mínim sòls adequats segons l’actual Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3 vigent (PG-3, 2002). 
En conseqüència, podrien ser utilitzats en la coronació i en el nucli de terraplens, sempre i 
quan l’índex CBR corresponent a les condicions de compactació en obra sigui igual o superior a 
cinc per a la coronació (CBR ≥ 5) i a tres per a la resta (CBR ≥ 3). 

A l’Annex 10. Procedència de materials es troben unes taules on s’hi indica la situació 
exacte d’aquestes explotacions així com la seva naturalesa i propietat. 
 
 

5.7. Ferms i paviments 
 

5.7.1. Variables de disseny 

Trànsit: 

La secció del paviment a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que 
circulin per la nova carretera, que són els que suposen un major grau d’afectació al 
ferm. 
 
Segons l’Annex 8. Estudi de trànsit del present projecte, obtenim una IMD de 7.659 
veh./dia i un 10,05 % de vehicles pesats, és a dir 760 veh.pesats/dia. Les dades que 
s’ajusten al tram projectat de la variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell es 
correspon a una categoria T-2, com s’observa a la següent taula de la Norma 6.1-IC: 

 
Taula 5.10. Categoria de trànsit pesat de T00 a T2 
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Esplanada: 

Segons l’Annex 3. Geologia i Geotècnia, la pràctica totalitat dels materials presents, al 
llarg dels trams en desmunt del traçat escollit una vegada retirada la coberta vegetal, 
es classifiquen com a sòls marginals, degut en gran part a l’ús agrícola de les terres i, 
en conseqüència, a l’elevat tant per cent de matèria orgànica que hi trobem en 
aquestes. Aquests tant per cent de matèria orgànica supera el límit per a considerar el 
sòl com a tolerable, reflectit a l’article 330 del PG-3. 
 
S’ha escollit una explanada E2 per tal de realitzar la variant de Bellcaire d’Urgell. S’ha 
considerat que no era necessari arribar a aconseguir una esplanada E3, ja que amb la 
categoria de trànsit que tenim podem treballar de manera correcta amb una E2.  
 
Finalment serà necessària l’execució de la següent capa: 
 

• 100 cm de sòl seleccionat 
 

5.7.2. Secció del ferm 

La secció de ferm adoptada pel tronc principal de la variant de Belltall és: 221 del 
catàleg de seccions de ferms, obtenim que és una capa de tot-ú de 25 cm i 25 cm de 
mescla bituminosa, intercalarem una primera capa d’adherència C60B4 ADH (antiga 
ECR-1) entre la capa de rodament i la intermèdia una segona capa d’adherència de la 
mateixa tipologia entre la capa intermèdia i la. També s’aplicarà un reg d’emprimació 
C50BF85 IMP (antiga ECI) entre la capa base i la capa granular. 
 
La secció de ferm adoptada, està formada per les següents capes: 
 

Taula 5.11. Disposició de les diferents capes en el tronc principal 
Capa del ferm Gruix Tipus de material 

Capa de rodament 5 cm AC16 surf D B60/70 
(4,5 % dotació mín.) 

Capa intermèdia 10 cm AC22 bin D B60/70 
(4,0 % dotació mín.) 

Capa base 10 cm AC32 base S B60/70 
(3,65 % dotació mín.) 

Base granular 25 cm Tot-ú artificial 
 
Els vorals seran una prolongació de la calçada principal. La seva execució serà 
simultània, sense junta longitudinal entre calçada i voral. 
 

A l’Annex 11. Ferms i paviments es troba més informació referent als criteris per a 
escollir els tipus de ferms, composicions i dosificacions i tipus de regs utilitzats. 
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5.8. Tipologia d’estructures 

Com ja s’ha comentat en diversos capítols anteriors, en aquesta obra serà necessari 
realitzar dos passos a nivell per a superar dues carreteres existents, que s’han 
considerat importants per la seva situació o ús. També es col·locaran una sèrie de tubs 
per a la realització del drenatge transversal de la carretera. 
 
En aquest punt cal remarcar que, per a escollir les solucions finalment adoptades, 
s’han tingut en compte les recomanacions de diverses empreses d’elements 
prefabricats. Cal destacar-ne dues, ADHORNA, S.A. i TUBERIAS I PREFABRICADOS 
PALAU, S.A., les quals han facilitat diverses fitxes tècniques i també els seus 
coneixements per a ajudar a escollir les solucions adoptades. 
 
 

5.8.1. Estructures per a passos a diferent nivell 

En el recorregut de la variant projectada s’ha cregut oportú sobrepassar dues 
carreteres existents.  
 
En el primer cas, en el PK 1+120 de la nova variant, es sobrepassa el camí de Lleida. Els 
motius principals són la seva continuïtat un cop passada la variant, ja que al entrar a la 
població de Bellcaire es converteix en un carrer, i també la seva situació, ja que queda 
en una posició central respecte a les dues interseccions a banda i banda d’aquest camí. 
Així doncs, s’aconsegueix millorar substancialment la mobilitat dels vehicles agraris i, 
en general, dels usuaris dels camins de terra propers a la variant. 
 
En el segon cas, en el PK 2+470 de la nova variant, es sobrepassa la carretera LP-3322. 
Aquesta carretera és de gran entitat ja que comunica la població de Bellcaire d’Urgell 
amb diversos pobles propers i arribant fins a la Mollerussa. Aquesta carretera també té 
una IMD important. Per aquests motius s’ha cregut oportú realitzar-hi un pas a 
diferent nivell, per no afectar el trànsit de la carretera existent i també per a poder-la 
enllaçar amb la nova variant. Així, s’aconsegueix una gran millora alhora de realitzar 
desplaçaments que involucrin la LP-3322 i la variant projectada. 
 

A continuació es presenta una taula que resumeix les dimensions de les estructures a executar: 

Taula 5.12. Dimensions de les estructures 
 Estructura 1 Estructura 2 
Ample interior 8 8,5 
Alçada lliure 5 5,3 
Longitud 13 18,5 

 

Solució adoptada: 

La solució adoptada consisteix en una sèrie de pòrtics hiperestàtics nervats. Aquests 
ofereixen una bona resposta a les càrregues sol·licitades i també una bona relació 
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qualitat – preu. Aquests pòrtics els subministrarà l’empresa d’elements prefabricats 
ADHORNA. 
 
A continuació es mostren fotografies d’aquest recurs escollit en la seva utilització en 
una altre obra: 

 
Figura 5.7. Testeres sobre el formigó d’anivellació 

 

 
Figura 5.8. Col·locació dels dintells birecolçats a les testeres 

 

Com es pot observar, és una solució en gran part prefabricada, però que també inclou treballs 
de formigonat “in situ” en la llosa de cimentació i també en el dintell.  

Un cop acabades les tasques realitzades per l’empresa subministradora s’obre un pòrtic 
hiperestàtic nervat. 
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5.8.2. Estructures per a les obres de drenatge  

En aquest apartat es detallen els elements emprats per a la execució de les obres de 
drenatge dissenyades a l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 
 
En total s’executaran sis obres de drenatge durant tot el recorregut de la variant 
projectada: 
 

1. En el PK 0+400 amb un tub de 1,2 metres de diàmetre. 
2. En el PK 0+660 amb un tub de 1,2 metres de diàmetre. 
3. En el PK 1+320 amb un tub de 1,6 metres de diàmetre. 
4. En el PK 2+220 amb un tub de 2 metres de diàmetre. 
5. En el PK 2+600 amb un tub de 1,8 metres de diàmetre. 
6. En el PK 3+000 amb un tub de 1 metre de diàmetre. 

 

La solució adoptada ha estat la utilització de tubs cilíndrics prefabricats de formigó 
armat amb junta elàstica. Aquests elements per al drenatge els subministrarà 
l’empresa TUBERIAS I PREFABRICADOS PALAU, S.A. 

Aquests tubs estan dissenyats per al transport d’aigües pluvials superficials, entre 
d’altres, i estan fabricats segons les normes UNE EN 1916 i UNE 127916. Es fabriquen 
per comanda amb condicions d’ús i durabilitat enfront a atacs químics dèbils i mitjos. 
La resistència característica mínima del formigó serà de entre 30 i 40 N/mm2. 

Per a realitzar de manera correcta el drenatge, també s’han d’instal·lar unes 
embocadures de formigó armat als tubs. Així aconseguim sostenir les terres adjacents i 
prevenir l’embussament del tub. 
 
L’embocadura per al tub de 1 metre és un element monolític. En canvi, per a els tubs 
de major diàmetre, aquestes embocadures són estructures de tipus mur armat, 
formada per dues aletes i un cos central on es recolza el tub. La unió de les aletes amb 
el cos central es realitza mitjançant un tub d’acer passant. 
 
Per a més informació referent al procediment de construcció, detalls sobre les 
empreses subministradores de les mencionades estructures, fitxes tècniques, etc. 
consultar l’Annex 12. Tipologia de les estructures. 
 
 

5.9. Senyalització 
 

5.9.1. Senyalització vertical 
 
Tota la senyalització vertical s’ha dissenyat i dimensionat les indicacions i 
recomanacions establertes en la “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., 
Señalización vertical”. 
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5.9.2. Senyalització horitzontal 
 
Tota la senyalització horitzontal s’ha dissenyat i dimensionat d’acord amb la Norma 
8.2.-I.C. “Marques vials”, aprovada el 16 de juliol de 1987.  
 
Les marques vials utilitzades en el present projecte es poden classificar en els següents 
grups: 
 

1. Longitudinals 
2. Transversals 
3. Fletxes 
4. Inscripcions 
5. Altres marques 

 
 

5.9.3. Barreres de seguretat 
 
En funció de les característiques de la via i els tipus d’accidents més comuns que cal 
esperar, s’ha decidit utilitzar el tipus de barrera BMSNA4/120b. Aquest tipus de 
barreres són les indicades per vies d’una sola calçada per tal de prevenir accidents 
normals amb suports tubulars instal·lats cada 4 m. 
 

 

 
 Figura 5.9. Barrera de seguretat tipus BMSNA4/120b 
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6. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 

6.1. Introducció 
 

Aquest capítol té per objectiu realitzar un estudi previ de l’organització i el 
desenvolupament de les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al 
trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles, preveient unes alternatives per a 
la circulació de vehicles en casos de necessitat. 
 
En primer lloc es descriuen els treballs principals a realitzar i a continuació s’esmenten 
els possibles problemes d’afectació al trànsit durant el transcurs de la construcció de la 
variant projectada i les mesures per a solucionar-los. Finalment també es contempla la 
senyalització que s’haurà de disposar per a assegurar el bon funcionament tant de les 
obres com de la circulació del trànsit. 
 
 

6.2. Organització de les obres 
 
Es divideix l’organització de les obres en dues fases, en la primera es durà a terme la 
major part del tronc principal i l’enllaç de la carretera LP-3322, i durant la segona fase 
es procedirà a la construcció dels enllaços de la nova variant amb la carretera C-53 així 
com també totes les tasques de senyalització i neteja de la obra per tal de poder-la 
posar en servei. 
 
Durant tot el procés de les obres, es tindrà en compte que els treballs que tot i 
desenvolupar-se en la part exterior dels vials en servei sense produir afeccions 
importants al trànsit, comporten una presència de personal i maquinària a prop de la 
calçada. Per tant s’obligarà a disposar d’una correcta senyalització provisional de les 
obres. 
 
Treballs previs: 
 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà 
amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a 
disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i 
Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les instal·lacions per al personal 
(menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. 
També es procedirà a realitzar el replanteig per a tenir-ho tot preparat per a començar 
els treballs constructius. 
 
Fase 1: 
 
En aquesta primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les 
carreteres en servei i també l’enllaç amb la carretera LP-3322. Aquest enllaç es pot 
realitzar sense afectar al trànsit de la mencionada carretera.  
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Per tal de minimitzar l’impacte sobre la circulació del trànsit a la carretera C-53, en 
aquesta primera fase, es procedirà a repavimentar el carril de la C-53 oposat de la 
variant. Així, quan en la segona fase es procedeixi a la connexió de la variant amb la 
carretera existent, és podran fer les actuacions necessàries en el carril del costat de la 
variant. Amb aquesta planificació, s’aconsegueix deixar, durant tot el procés de 
construcció del projecte, com a mínim un carril lliure per a la circulació. 
 
És tindrà en compte que a l’hora de ubicar els pòrtics prefabricats s’haurà de restringir 
el trànsit a la LP-3322, preveient altres alternatives per a realitzar aquest recorregut. 
Aquesta actuació es coordinarà de tal manera que la col·locació dels calaixos es dugui a 
terme just abans de l’execució dels ferms, per tal de minimitzar el tems durant el qual 
estarà afectada la carretera LP-3322. 
 
Fase 2: 
 
En aquesta segona fase es realitzaran els treballs per tal de connectar la variant 
construïda en la fase anterior amb la carretera C-53. També es duran a terme totes les 
actuacions per a poder posar la carretera en servei. 
 
Com ja s’ha mencionat abans, a l’hora de connectar la nova variant amb la carretera 
existent s’haurà d’envair el carril d’aquesta contigu a la variant. Per això, en la primera 
fase, s’hauran fet els pertinents treballs en el carril de sentit contrari, deixant així com 
a mínim un carril lliure per a la circulació. 
 
 

6.3. Afectació al trànsit durant les obres 
 
La major part de les obres travessen zones relativament verges en quant a vies de 
comunicació. 
 
Bàsicament hi ha tres punts problemàtics on cal plantejar-se mesures provisionals per 
mantenir la circulació de vehicles sobre les carreteres actuals durant l’execució de les 
obres: 
 

• Punt 1. Inici de la variant projectada. En el PK 137+700 de l’actual C-53 al Nord-
Oest de la població de Bellcaire d’Urgell. 

• Punt 2. Final de la variant projectada. En el PK 135+100 de l’actual C-53 al Sud-
Est de la població de Bellcaire d’Urgell. 

• Punt 3. Enllaç de la nova variant amb la carretera LP-3322. 
 
A continuació es mostra la situació d’aquests punts d’interacció amb el trànsit: 
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Figura 6.1. Interacció amb el trànsit 

Punt 1. Interacció amb el trànsit de la C-53 (Nord-Oest): 
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, en aquest punt s’intentarà minimitzar l’impacte 
sobre el trànsit reduint al màxim el temps que s’haurà d’envair un carril per a realitzar-
hi actuacions i, quan s’hagi de fer, deixant sempre l’altre sentit per a la circulació dels 
vehicles. Això pot comportar certs problemes de trànsit però també es preveu que el 
trànsit, segons la seva destinació final, opti per sortir d’aquesta població per altres 
sortides alternatives. 
 
 
Punt 2. Interacció amb el trànsit de la C-53 (Sud-Est): 
 
Es seguirà el mateix procediment que en el punt 1, ja que tenen les mateixes 
característiques. Es tindrà en compta també la coordinació de les mencionades 
actuacions en el punt 1 i 2. És a dir, quan es talli un carril per a realitzar-hi actuacions 
en el punt 1, el punt 2 no s’hi faran treballs i, quan s’acabi amb el punt 1 es passarà a 
actuar en el 2. Això no incrementarà el temps final del projecte i s’aconsegueix no tenir 
dues afectacions del trànsit al mateix temps. 
 
Punt 3. Interacció amb el trànsit de la LP-3322: 
 
Com també s’ha comentat anteriorment, s’haurà de realitzar un tall total de la 
carretera LP-3322 en el seu encreuament amb la nova variant. Es procurarà minimitzar 
la durada d’aquest tall amb la coordinació de la col·locació del caixó just abans de 
començar les feines de ferms, posant així en servei la carretera amb la major brevetat. 
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Durant el temps que estigui afectada aquesta carretera és disposarà la suficient 
senyalització per a que els vehicles pugin realitzar recorreguts alternatius.  A 
continuació es mostra una figura que plasma les possibles alternatives a escollir en 
funció de la destinació dels usuaris: 

 
Figura 6.2. Rutes alternatives a la LP-3322 

 
La ruta alternativa 1 correspon a un usuari el qual la seva destinació sigui Balaguer. 
Aquest trajecte suposa un increment de 15 minuts en el temps de trajecte en 
comparació amb la ruta Linyola – Bellcaire d’Urgell (LP-3322) i Bellcaire d’Urgell – 
Balaguer (C-53). 

La ruta alternativa 2 correspon a un usuari el qual la seva destinació sigui Bellcaire 
d’Urgell. Aquest trajecte suposa un increment de 5 minuts respecte a la ruta directe 
entre les dues poblacions mitjançant la carretera afectada LP-3322. 

Per a consultar informació més detallada d’aquest capítol, veure l’Annex 14. 
Organització de les obres. 

 

7. PLA D’OBRA 

La durada total de l’obra serà de 371 dies laborables. Això implica un total de 
aproximadament 18 mesos naturals. S’ha de tenir en compte que la duració total de 
l’obra conté un període de 60 dies pera tramitar permisos i altres gestions. Això suposa 
una reducció de dos mesos alhora de avaluar la durada dels treballs a l’obra. 
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A continuació es presenten els diversos capítols de l’obra amb les seves duracions: 

• Inici de les obres:  1 dia 
• Treballs previs. Fase 1: 27 dies 
• Moviments de terres:  163 dies 
• Drenatge:   143 dies 
• Ferms i paviments:  76 dies 
• Estructures:   23 dies 
• Senyalització:   43 dies 
• Mesures correctores:  20 dies 
• Treballs previs. Fase 2: 18 dies 
• Ferms i paviments:  15 dies 
• Fi de l’obra:   1 dia 

Del pla d’obra cal remarcar-ne que s’ha aconseguit definir un camí crític on s’hi troben 
quasi totes les tasques a realitzar, exceptuant-ne la construcció de les estructures, les 
mesures correctores i la fase 2, que consisteix en la connexió entre el nou traçat i la 
carretera existent. Així doncs, s’ha aconseguit optimitzar el temps de l’obra.  

El diagrama de Gantt i la informació detallada sobre els temps de cada una de les 
tasques a realitzar amb els seus rendiments i duracions es troba a l’Annex 15. Pla 
d’obra. 

 

8. SERVEIS AFECTATS 

La informació sobre serveis afectats ha estat facilitada per la Secció de Serveis Afectats 
del Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de 
Catalunya i per l’Ajuntament afectat. Aquesta informació s’ha complementat amb 
l’observació “in situ” del terreny i també amb un estudi realitzat a una zona molt 
propera a la traça de la variant del present projecte. 

Les companyies de serveis afectades són les següents: 

• FECSA 
• TELEFÒNICA 
• GAS NATURAL 
• COMUNITAT DE REGANTS (Regadiu) 

S’han obtingut informació de les companyies propietàries de les instal·lacions, segons 
el tipus i característiques dels serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la 
situació i tipus de les instal·lacions subterrànies, d’acord amb la informació aproximada 
subministrada per les companyies propietàries. 
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Fotografia 8.1. Sèquia de reg al camí del Vilot 

 

S’ha realitzat una valoració econòmica del cost de la reposició dels serveis afectats. La 
valoració d’aquest annex és per a Coneixement de l’Administració. 

Taula 8.1. Pressupost per companyies i entitats 
PRESSUPOST PER COMPANYIES I ENTITATS 

COMPANYIA PROPIETÀRIA PRESSUPOST (€) 
FECSA 73.816,26 

TELEFÒNICA 43.126,69 
GAS NATURAL 29.223,36 

COMUNITAT DE REGANTS 108.669,98 
PRESSUPOST TOTAL (€) 254.836,29 

 

9. EXPROPIACIONS 
 
9.1. Introducció 

Els terrenys afectats per el traçat de la variant projectada estan situats al terme 
municipal de Bellcaire d’Urgell a la comarca de la Noguera (Lleida). 

La informació cadastral (polígon, parcel·la, naturalesa, aprofitament, etc.) de les 
finques afectades pel traçat de la variant projectada s’ha obtingut de l’Ajuntament de 
Bellcaire d’Urgell.  S’han consultat els plànols cadastrals i els llistats corresponents. 
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9.2. Criteris adoptats 

Pel tronc de la variant, la línia d’expropiació s’ha situat a 3 metres de les vores de 
l’aresta exterior de l’explanació, mesurada en horitzontal i perpendicular a l’eix de la 
via. Pels ramals dels enllaços, la línia d’expropiació s’ha situat també a 3 metres. Pels 
camins s’ha situat la línia d’expropiació sobre les vores de l’aresta exterior de 
l’explanació, com a criteri general. 

Els terrenys a ocupar són bàsicament de sòl rústic.  Els tipus d’aprofitament, d’acord 
amb la informació cadastral i l’observació “in situ”, són: regadiu, secà horta i pastures. 

 

9.3. Valoració dels béns i drets afectats 

Els valors aplicats per estimar les afectacions de sòl i edificacions a enderrocar ha estat 
consultat al Servei d’Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

• Es considera el preu d’expropiació de sòl rústic en 1,8 €/m2. 
• Pel que fa als perjudicis resultants de la imposició de servitud de pas, es considera una 

indemnització del 20 % del valor del sòl si és aèria i un 40 % si és subterrània. 
• Es considera com indemnització pels perjudicis per l’ocupació temporal un 4,25 % 

anual del valor del sòl. 

 

A la següent taula s’indica la superfície total a expropiar i la seva valoració econòmica: 

Taula 9.1. Valoració econòmica de les expropiacions 
 EXPROPIACIONS 
 Sòl rústic (m2) Sòl urbà (m2) Valoració (€) 

Bellcaire d'Urgell 240.784,06 0 433.411,31 
 

A l’Annex 17. Expropiacions s’hi troba més informació respecte aquest capítol. 

 

10. AVALUACIÓ DELS COSTOS DE CONSERVACIÓ 

Per a realitzar l’avaluació dels costos de conservació de la variant projectada s’ha 
utilitzat un mètode d’avaluació relaciona les despeses amb els quilòmetres de calçada. 

S’ha considerat una longitud de calçada equivalent per al traçat de la variant 
projectada, sumant la longitud del tronc principal i la dels ramals dels enllaços. 
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Taula 10.1. Longitud equivalent 
Longitud equivalent 

Zona Longitud (m) 
Eix principal 3435 
Enllaç Nord-Oest 240,5 
Enllaç Sud-Est 230 
Enllaç Sud 254,5 
TOTAL 4160 

 

Es tracten independentment les despeses de conservació de les de rehabilitació. Per a 
carreteres convencionals de calçada única, s’observa: 

• Conservació: 601,01 €/km el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se 
el 7è any. 

• Rehabilitació: 60.101,21 €/km cada 8 anys. 

Una vegada processades aquestes dades, es pot extreure una valoració final dels 
costos de conservació per quilòmetre al llarg dels anys: 

Taula 10.2. Costos totals 
ANY COST (€)/ KM 

1    6.162,29 
2 10 18 26 7.042,63 
3 11 19 27 7.922,93 
4 12 20 28 8.803,26 
5 13 21 29 9.683,61 
6 14 22 30 10.563,90 
7 15 23  11.444,24 
8 16 24  12.324,58 
9 17 25  62.2393,03 

 

 

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, s’ha redactat en el present projecte 
un Estudi de Seguretat i Salut que té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos 
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tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en 
aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, 
la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit 
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i 
l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 

Aquest estudi es troba a l’Annex 19. Estudi de seguretat i salut i consta dels documents 
memòria, plànols, plec de condicions i pressupost. Aquest pressupost s’ha inclòs com a 
partida alçada a justificar a dins del pressupost del conjunt de l’obra. 

El pressupost de l’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de 57.572,94 € 
(CINQUANTA-SET MIL CINCS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 
CÈNTIMS). Això suposa un 1,93 % del Pressupost d’Execució Material de l’obra. 
 

12. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Es redacta l’estudi d’impacte ambiental del projecte “Variant de la C-53 al seu pas per 
Bellcaire d’Urgell” per tal de donar compliment a la legislació vigent de definir les 
mesures de prevenció i protecció ambiental a aplicar durant l’execució del mencionat 
projecte. 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental 
que poden veure’s afectats per l’execució de les obres de la variant de la carretera C-
53, entre els PK 135+100 i 137+700. 

Per a justificar la viabilitat ambiental de l’actuació és necessari l’estudi previ dels 
paràmetres existents en el medi actual, procedint a valorar les possibles repercussions 
que l’obra produirà sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que 
es poden produir, establir les mesures preventives, correctores i compensatòries i 
elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti establir, un cop executada la 
infraestructura, el correcte desenvolupament de les mesures establertes. 

A continuació es destaquen els impactes ambientals detectats i que posteriorment, a 
l’estudi d’impacte ambiental, s’avaluen i se’ls hi apliquen una sèrie de mesures per a 
eliminar-los, minimitzar-los o compensar-los. 

Geomorfologia i relleu: 

Modificació topogràfica i de la morfologia original del territori, ocasionada per les 
ocupacions,  tan les temporals (zones auxiliars a l’obra), com les permanents (execució 
de talussos de desmunt, de terraplè i de la plataforma de la calçada), com també les 
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ocupacions associades a les activitats d’extracció de materials aptes per l’obra i a la 
disposició dels materials terris excedentaris. 

Prèviament a l’aplicació de les mesures correctores, s’estima que els efectes del 
projecte sobre la geomorfologia territorial seran moderats. 

Pèrdua del recurs sòl: 

La ocupació del territori per part de la infraestructura implica la pèrdua de la 
possibilitat de destinar el sòl a altres usos, ja siguin agrícoles, ramaders o d’altres. 

La retirada dels primers centímetres de sòl, que són les capes amb més valor agrícola, 
degut a que és en aquestes capes on es troben les concentracions més importants de 
nutrients i de matèria orgànica, implica la pèrdua de la possibilitat de destinar el sòl a 
usos agrícoles, així com dificulta la seva regeneració natural. 

Erosió de sòls: 

Increment dels fenòmens d’erosió del sòl, degut a una major exposició d’aquest, als 
principals agents erosius (aigua i vent), com a conseqüència de la eliminació de la 
coberta vegetal i de la modificació de la morfologia original del terreny. 

Aquests efectes erosius que sorgeixen en realitzar les obres es poden atenuar 
mitjançant l’aplicació de determinades mesures correctores. Prèviament a l’aplicació 
d’aquestes mesures, s’estima que els efectes seran compatibles – moderats. 

Alteració de la qualitat dels sòls: 

Canvis en les propietats del sòl ocasionades per abocament o vessament d’efluents 
líquids associats a l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i combustibles), així 
com per la presència de materials alienes al sòl, com a conseqüència de la disposició 
de residus d’obra. 

Hidrologia superficial i subterrània: 

La morfologia de la zona on es projecta la variant de Bellcaire d’Urgell, és plana, sense 
línies naturals de drenatge marcades, on les aigües superficials provinents de la pluja 
s’escolen superficialment de forma difosa i s’infiltren al sòl. El conjunt de moviments 
de terres, l’alteració del relleu i la creació de zones impermeables, pot alterar les 
condicions naturals d’escolament i infiltració d’aigües. Per això s’han dissenyat una 
sèrie d’obres de drenatge transversal. 
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Ambient atmosfèric: 

Alteració de la qualitat atmosfèrica per l’increment de les partícules sòlides en 
suspensió (pols) i l’increment en la concentració de gasos contaminats, associats a 
processos de combustió. 

Ambient acústic: 

Pertorbació de l’ambient acústic ocasionat pel treball de la maquinària adscrita a 
l’obra, així com l’ocasionat per l’increment en el nombre de vehicles una vegada 
finalitzades les obres de millora de la nova infraestructura. 

Els nivells d’emissió acústica del trànsit estimat, que circularà per la nova variant, no 
incrementarà els valors establerts per a una zona de sensibilitat acústica moderada. 
Per la qual cosa, l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn. 

Vegetació: 

Eliminació de la coberta vegetal existent per les ocupacions territorials, desmunts, 
terraplens i abocadors d’obra. 

Dominis vitals de la fauna/Pertorbació o alteració de la fauna: 

Reducció i modificació dels hàbitats de la fauna per l’execució de la variant de la C-53. 

Les espècies que es podrien veure més afectades per les modificacions o reduccions de 
les formacions vegetals afectades per les obres, són les que tenen un major grau de 
dependència per un habitat específic. 

No obstant això, s’estima que els efectes de la variant en relació a aquest factor del 
medi siguin compatibles – moderats. 

Paisatge: 

Alteració del paisatge per modificacions de la morfologia original del terreny, per 
l’eliminació de la vegetació així com per l’addició d’elements aliens al paisatge. 

Patrimoni cultural: 

Atenent als resultats de la recerca de fonts documentals i de la prospecció 
arqueològica superficial, no s’han detectat elements catalogats pròxims a la traça ni 
tampoc zones d’expectativa arqueològica. Només es podria afectar a restes 
constitutives del patrimoni cultural no catalogades o documentades que fossin 
descobertes durant els moviments de terres. 
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Xarxa viària local: 

Modificació de la xarxa viària local i dels camins de terra que circulen pel Sud de la 
població de Bellcaire d’Urgell. Per a aquest motiu es planteja un pla de reposició de 
camins. 

Activitats econòmiques: 

Afecció als usuaris de les sèquies, que pertanyent a la comunitat de regants del Canal 
d’Urgell, i a les explotacions ramaderes, especialment les del sector porcí, respecte a 
les distàncies mínimes de les instal·lacions a les vies públiques.  

També es preveu un increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució del 
present projecte i per la millora que suposarà per al trànsit en la seva fase 
d’explotació. 

Serveis afectats: 

Afecció a les xarxes de serveis (energia elèctrica, línies telefòniques, gas i aigua de rec), 
que discorren paral·leles i/o pròximes a la nova variant de la C-53. 

Intensitat viària: 

Reducció de la intensitat del trànsit de vehicles i camions dins la població de Bellcaire 
d’Urgell. 

 

A l’Annex 20. Estudi d’impacte ambiental s’hi troben les pertinents avaluacions i 
mesures correctores a aplicar. També hi ha un extens estudi del medi i s’hi 
desenvolupa un pla de vigilància per a assegurar el compliment de les mesures 
correctores descrites. 

 

13. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Es redacta un Pla de Gestió de Residus, contingut a l’Annex 21. Pla de gestió de residus, 
per tal de realitzar una recollida selectiva de tots els residus generats durant el període 
de construcció, per evitar la posterior contaminació de sòls i aigua, i el deteriorament 
del paisatge. 
 
En aquest Pla es contemplen les diferents maneres de tractar als residus segons la seva 
naturalesa: residus especials, residus no especials, excedents de terres, aigües 
residuals, etc. També és detallen les condicions amb les quals s’ha de dur a terme el 
transport d’aquests residus. Finalment és mencionen els residus que s’espera generar 
durant el transcurs de la construcció del present projecte. 
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Per a realitzar una valoració econòmica de la gestió dels residus s’ha de tenir en 
compte que gran part de la gestió d’aquest ja està contemplada a les diferents partides 
del pressupost. És a dir, el preu de la partida té inclòs la càrrega i transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
Per a aquest motiu, s’ha considerat que, per a la gestió de la resta de residus com 
fusta, paper, plàstic, vidre, residus biodegradables, olis, etc. es destina un 1 % del Preu 
d’Execució Material del pressupost del present projecte. 
 
Així doncs, la quantitat destinada per al Pla de Gestió de Residus és de 29.951 € (VINT-
I-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS). 
 

14. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat. Aquest Pla s’ha 
realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu 
amidament. 
 
En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 
assenyalen els tipus de control a realitzar, les unitats objecte de control i el cost total 
que tindrà la realització d’aquest Control de Qualitat. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 

• Control del material 
• Control geomètric 
• Control d’execució 

 

A l’Annex 22. Control de qualitat s’hi descriuen els assaigs a realitzar per a controlar els 
mencionats paràmetres així com també les freqüències amb les quals s’hauran de 
realitzar. 

Finalment es destina un 2 % del Preu d’Execució Material de l’obra per tal de dur a 
terme tots els assaigs que s’indiquen al mencionat annex. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la 
quantitat de 59.018 € (CINQUANTA-VUIT MIL DIVUIT EUROS). 
 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials d'obra.  
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Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%, tal com queda 
reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 23 Justificació de preus. 
 
 
16. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració, contingut a l’Annex 24. Pressupost 
per al coneixement de l’administració, especifica l’import total que haurà d’abonar 
l’administració corresponent per a la realització del present projecte.  
 
Aquest pressupost es la suma del Preu d’Execució per Contracte i els costos de les 
expropiacions i el control de qualitat.  
 
A continuació es detallen aquests imports: 
 

Taula 16.1. Pressupost per al coneixement de l’administració 
Pressupost d’Execució Material 2.980.408,92 € 
Despeses generals (13 %) 387.453,16 € 
Benefici industrial (6 %) 178.824,54 € 
Subtotal 3.546.686,62 € 
IVA (21 %) 744.804,19 € 
Pressupost d’Execució per Contracte 4.291.490,81 € 
Control de Qualitat 59.018 € 
Expropiacions 433.411,31 € 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració 4.783.920,12 € 

 
 
17. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 
Decret 2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 
Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 
1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, s’inclou la fórmula polinòmica de revisió de preus. 
 
S’ha escollit la fórmula polinòmica número 1, que té la següent expressió: 
 

𝐾𝐾𝑡𝑡 = 0,31
𝐻𝐻𝑡𝑡
𝐻𝐻0

+ 0,25
𝐸𝐸𝑡𝑡
𝐸𝐸0

+ 0,13
𝑆𝑆𝑡𝑡
𝑆𝑆0

+ 0,16
𝐿𝐿𝑡𝑡
𝐿𝐿0

+ 0,15 

 
On, 
 

• Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t. 
• H0 = Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació. 
• Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t. 
• E0 = Índex de cost de l’energia en la data de licitació. 
• Et = Índex de cost de l’energia en el moment d’execució t. 
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• S0 = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació. 
• St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 
• L0 = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació. 
• Lt = Índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t. 

 
 
18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Es proposa a la taula següent la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a 
presentar-se a la licitació d’aquestes obres d’acord als articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 
133 del reglament general de la Llei de Contractes de l’Administració Pública, aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre del 2001. 
 

Taula 17.1. Classificació a exigir als contractistes 
Grup Subgrup 

A Moviments de terres  
i perforacions 

1 Desmunts 
2 Esplanacions 

B Ponts, viaductes 
i grans estructures 2 De formigó pretensat 

G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 
5 Senyalització i abalisament vial 

K Especials 6 Jardineria i plantacions 
 
La categoria d’obres serà la categoria f, ja que l’anualitat mitjana és superior a 
2.400.00 €.  
 
19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 
 
En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
l’Administració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 
de l’article 124 de la Llei de contractes de l’Administració Pública, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en 
el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la realització de l’obra tractada en el projecte “Variant 
de la carretera C-14 al seu pas per Belltall” (infraestructura completa, senyalització, 
barreres, etc.). Un cop verificada la correcta execució de les obres previstes, és 
susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 
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20. DOCUMENTS INTEGRANTS DEL PROJECTE 
 
A continuació es presenten els documents que integren el present projecte: 
 
Document 1. Memòria i annexes 
 

• Memòria 
• Annexes 

 
Annex 1. Raó de ser del projecte 
Annex 2. Cartografia i topografia 
Annex 3. Geologia i geotècnia 
Annex 4. Estudi d’alternatives 
Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge 
Annex 6. Traçat 
Annex 7. Reposició de camins 
Annex 8. Estudi de trànsit 
Annex 9. Moviment de terres 
Annex 10. Procedència dels materials 
Annex 11. Ferms i paviments 
Annex 12. Tipologia de les estructures 
Annex 13. Senyalització 
Annex 14. Organització de les obres 
Annex 15. Pla d’obra 
Annex 16. Serveis afectats 
Annex 17. Expropiacions 
Annex 18. Avaluació dels costos de conservació 
Annex 19. Estudi de seguretat i salut 
Annex 20. Estudi d’impacte ambiental 
Annex 21. Pla de gestió de residus 
Annex 22. Pla de control de qualitat 
Annex 23. Justificació de preus 
Annex 24. Pressupost per al coneixement de l’administració 
Annex 25. Reportatge fotogràfic 

 
Document 2. Plànols 
 

1. Índex i Situació general 
2. Topografia 
3. Planta de conjunt 
4. Distribució de fulls 
5. Planta general 
6. Definició geomètrica 
7. Interseccions 
8. Perfils longitudinals 
9. Perfils transversals 
10. Secció tipus i ferms 
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11. Tipologia d’estructures 
12. Planta de drenatge 
13. Senyalització 
14. Expropiacions 
15. Reposició de camins 
16. Serveis afectats 

 
Document 3. Plec de condicions 
 
Document 4. Pressupost 
 
 Amidaments 
 Quadre de preus I 
 Quadre de preus II 
 Pressupost 
 Resum del pressupost 
 Últim full 
 
 
21. CONCLUSIONS 
 
Considerant que el present projecte queda totalment definit amb els documents 
adjunts i que permet la completa execució de les obres previstes al Projecte 
Constructiu “Variant de la C-53 a Bellcaire d’Urgell”, es realitza l’entrega del present 
projecte. 
 
 

A Barcelona, juny de 2014 
L’autor del projecte 

 
Guillem Barroso Gassiot 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té per objectiu justificar la necessitat de la realització del projecte 
“Variant a la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell”. La població es situa entre el PK 
135+000 i el 138+000 de la carretera C-53. 
 
En aquest annex es presentaran les diferents realitats socials, demogràfiques i 
econòmiques per tal de justificar el present projecte constructiu. 
 

1.1. Localització 
 
Comarca: 
 
La població de Bellcaire d’Urgell es situa dins de la comarca de La Noguera.  
 

 
Figura A1.1. Localització de la comarca de La Noguera 

 
La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya (representa un 5,56% de la 
superfície del Principat), tot i que en la seva delimitació actual abasta una àrea una 
mica més petita que la de la divisió territorial de Catalunya de 1936, ja que se n'ha 
segregat tres municipis per formar part de la nova comarca del Pla d'Urgell i dos més 
han estat incorporats al Segrià. La ciutat més poblada i capital de la comarca és 
Balaguer. 

Els principals relleus de la Noguera són un conjunt de serres orientades en direcció est-
oest, i constituïdes per materials mesozoics encavalcats durant l'orogènia alpina que 
aixecà els Pirineus, i que es disposen a la meitat nord de la comarca formant el 
Prepirineu; la més important d'aquestes serres és la Serra del Montsec, que separa la 
conca de Tremp (al Pallars Jussà) de la conca d'Àger. 
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Figura A1.2. Relleu de la comarca de la Noguera 

La comarca és travessada pels principals rius catalans de la conca del Segre: el mateix 
Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana. Com que aquests rius drenen en 
direcció nord-sud, tallen perpendicularment les serres del Prepirineu, formant estrets 
congosts com el de Terradets o el de Mont-Rebei, que a vegades s'aprofiten per 
construir-hi embassaments. 

La vegetació més habitual de la zona és el pi blanc, el faig i el roure. 

Municipi: 
 
El terme municipal de Bellcaire d’Urgell es troba al nord de la depressió central i 
pertany a la comarca de la Noguera. Té una extensió de 31,34 quilòmetres quadrats i 
limita amb els termes de Vallfogona de Balaguer, la Sentiu de Sió, Balaguer, Cubells, 
Montgai, Bellmunt d'Urgell, Penelles I Linyola. Una de les característiques principals 
d'aquest municipi és que s'aixeca sobre un terreny fonamentalment pla, descendent 
cap a Linyola i nom és un pèl accidentat al nord per la Serra de Bellmunt. Bellcaire 
d’Urgell, es travessat i conformat per la carretera C-53, que es l'eix estructurador del 
poble, que ha crescut al llarg de la mateixa, i la carretera a Mollerussa que acaba a 
Bellcaire. En el terme no hi han rius, ni rieres, i està regat pels Canals d'Urgell que fan 
que bona part del terme sigui de regadiu. Quant a les vies de comunicació, a més de la 
C-53 de Tàrrega a Balaguer i acaba la carretera de Linyola, fent que la població estigui 
ben connectada amb les tres poblacions que limiten el Pla d'Urgell com son Balaguer, 
Tàrrega i Mollerussa. 
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Figura A1.3. Localització del municipi de Bellcaire d’Urgell 

 
 

1.2. Demografia 
 
Actualment Bellcaire d'Urgell compta amb una població de 1.315 habitants (2013), que 
es distribueixen bàsicament en el poble, però també en el gran nombre de masies 
disperses que hi ha al terme. La colonització del Canal d'Urgell, al llarg del segle XIX va 
fer que la part més baixa fos ocupada per un conjunt de masies, cadascuna amb els 
seus bancals, conformant un terme amb població dispersa, principalment entorn de Lo 
Pedrís. 
 
Com ja s’ha mencionat, Bellcaire d’Urgell té una població total de 1.315 habitants 
(2013). L’evolució de la població en els darrers anys és la que a continuació es detalla: 
 
 

Taula A1.1. Evolució demogràfica de la població de Bellcaire d’Urgell 
Any Habitants Any Habitants Any Habitants 
1960 1.733 1996 1.369 2003 1.274 
1970 1.691 1998 1.356 2004 1.329 
1975 1.584 1999 1.346 2005 1.388 
1981 1.596 2000 1.319 2006 1.414 
1986 1.590 2001 1.281 2008 1.391 
1991 1.493 2002 1.250 2013 1.315 
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Pel què fa a la Piràmide d’edats de la població de Bellcaire d’Urgell és la que es detalla 
a continuació en la següent taula i en el següent gràfic: 
 

Taula A1.2. Piràmide d’edats de la població de Bellcaire d’Urgell 

INTERVALS 
EDATS 

HOMES DONES 
TOTAL HOMES 

(Nº) 
HABITANTS 

(%) 
EDAT 
(%) 

HOMES 
(%) 

DONES 
(Nº) 

HABITANTS 
(%) 

EDAT 
(%) 

DONES 
(%) 

0 - 4 25 1,77 46,30 3,56 29 2,05 53,70 4,07 3,82 
5 - 9 29 2,05 56,86 4,13 22 1,56 43,14 3,09 3,61 

10 - 14 18 1,27 40,00 2,56 27 1,91 60,00 3,79 3,18 
15 - 19 27 1,91 42,86 3,85 36 2,55 57,14 5,06 4,46 
20 - 24 31 2,19 52,54 4,42 28 1,98 47,46 3,93 4,17 
25 - 29 53 3,75 50,48 7,55 52 3,68 49,52 7,30 7,43 
30 - 34 56 3,96 53,33 7,98 49 3,46 46,67 6,88 7,43 
35 - 39 51 3,61 49,51 7,26 52 3,68 50,49 7,30 7,28 
40 - 44 68 4,81 60,18 9,69 45 3,18 39,82 6,32 7,99 
45 - 49 45 3,18 46,88 6,41 51 3,61 53,13 7,16 6,79 
50 - 54 42 2,97 56,76 5,98 32 2,26 42,24 4,49 5,23 
55 - 59 44 3,11 55,00 6,27 36 255,00 45,00 5,06 5,66 
60 - 64 29 2,05 43,94 4,13 37 2,62 56,06 5,20 4,67 
65 - 69 39 2,76 57,35 5,56 29 2,05 42,65 4,07 4,81 
70 - 74 38 2,69 40,43 5,41 56 3,96 59,57 7,87 6,65 
75 - 79 45 3,18 50,00 6,41 45 3,18 50,00 6,32 6,36 
80 - 84 35 2,47 51,47 4,99 33 2,33 48,53 4,63 4,81 
85 - 89 15 1,06 27,27 2,14 40 2,83 72,73 5,62 3,89 
90 - 94 11 0,78 50,00 1,57 11 0,78 50,00 1,54 1,56 
95 - 99 1 0,07 33,33 0,14 2 0,14 66,67 28,00 21,00 
< 100 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 702 49,69  100,00 712 50,36  100,00 100,00 

 
 

 
Figura A1.4. Piràmide d’edats de la població de Bellcaire d’Urgell 
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La població immigrada del Municipi és d’un total de 64 habitants (9,12% del total de la 
població i lleugerament superiors als índex d’immigració de Catalunya, 8,6% del total 
de la població). Predominen els següents orígens: 
 

Taula A1.3. Població estrangera a Bellcaire d’Urgell 
POBLACIÓ ESTRANGERA 
EUROPA 26 
Unió Europea 3 

Romania 17 
Resta 6 

ÀFRICA 28 
Marroc 26 

Resta 2 
AMÈRICA 2 

Sud-Amèrica 2 
TOTAL 56 

 
 

1.3. Economia 
 

L'activitat econòmica de Bellcaire d'Urgell és principalment agrària. El canal d'Urgell 
rega la major part de les terres de conreu, en les quals es cultiven cereals, fruita dolça, 
lleguminoses, hortalisses i, en menor proporció, ametllers i oliveres. També es cultiva 
farratge, que és aprofitat per dues important indústries de transformació local, La 
Cooperativa i Transalfals. 

La ramaderia té un paper important, especialment pel que fa a la cria de bestiar porcí, 
boví, oví i de l'aviram. La indústria present a Bellcaire la compon majoritàriament la 
confecció i l'alimentació, especialment pel que fa als ous. 

1.4. Infraestructures 
 
Les dues infraestructures més properes i que intervenen en el dia a dia d’aquesta 
població són la C-53 i la LP-3322. Aquestes dues carreteres són les principals vies que 
comuniquen el municipi de Bellcaire d’Urgell amb la resta de poblacions dels voltants. 
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Figura A1.5. Infraestructures de Bellcaire d’Urgell 

 

La C-53 circula en direcció Sud-Est – Nord-Oest i connecta dues poblacions d’important 
entitat com Tàrrega i Balaguer. Pel camí entre aquestes dues poblacions, passa per 
diversos pobles, un dels quals és el que s’estudia en aquest projecte, Bellcaire d’Urgell. 

Aquesta carretera està considerada pels usuaris com a una drecera de la A-2 per a 
destinacions que se situen al Nord de la mencionada autopista. 

La LP-3322 és una carretera que circula en direcció Nord – Sud i que connecta 
Mollerussa amb Bellcaire d’Urgell, passant per diverses poblacions, entre elles Linyola. 

1.5. Usos del sòl i equipaments existents 
 
A continuació es descriuen els principals usos del sòl i equipaments existents en el 
municipi,  
 
Zones urbanes: 
 
Al terme municipal la població es concentra en un únic nucli urbà que es Bellcaire. A 
més a més, al municipi trobem moltes masies o cases disseminades pel terme, situades 
en bona part al sud del terme i especialment entorn del Pedrís. 
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Equipaments: 
 
Equipaments escolars: 
 
Bellcaire d’Urgell disposa de tres centres escolars. La Llar d’Infants Sol Solet, l'escola 
Bonavista i el I.E.S Bellcaire d’Urgell. Les dades actuals d’alumnes matriculats en 
aquests centres escolars són les que es detallen a continuació: 
 

• Escola Bressol Sol Solet: 20 persones 
Edats: de 0 a 3 anys - 20 

 
• Escola Bonavista: 93 persones 

Edats: de 3 a 5 anys - 32 
de 6 a 8 anys - 23 
de 8 a 10 anys - 21 
de 10 a 12 anys – 17 

 
• CEIP Bellcaire d’Urgell: 259 persones 

Edats: de 13 anys - 53 
de 14 anys - 65 
de 15 anys - 44 
de 16 anys - 30 
de 17 anys - 29 
de 18 anys – 28 

 
Equipaments esportius: 
 
Les principals instal·lacions esportives de Bellcaire d’Urgell són les següents: 
 
Camp d’esports: 

• Camp de Futbol 
• Pista poliesportiva a l’aire lliure (futbol sala, hoquei, bàsquet) 
• 3 Piscines a l’aire lliure 
• Vestidors esportius 
• Vestidors piscines 

 
Poliesportiu municipal: 

• Espai cobert polivalent de 22x44 m. 
• Pista de bàsquet, futbol sala, handbol, voleï i patinatge 
• 4 vestidors equips 
• 2 vestidors arbitres 

 
Llar de Jubilats 
Bar-restaurant 
Actuacions per Festes majors, concerts i teatre (81 llotges) 
La zona esportiva principal es troba situada al sud de la carretera 
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Altres Equipaments municipals: 
 
Edifici Ajuntament: 

• Oficines 
• Biblioteca 
• Sala d'actes 
• Sala de Música 

 
Dispensari municipal 
Associació de dones "Isabelina" 
Bàscula municipal 
Cementiri municipal 
 
Botigues i oficines: 
 

• Oficines bancàries: 4 
• Comerç comestibles: 9 
• Bars i restaurants: 4 
• Llibreries:  2 
• Botigues moda: 1 
• Perruqueries:  4 

 
Zones industrials: 
 
Al municipi existeixen bàsicament una gran zona industrial destinada a la 
transformació de productes agraris en sòl no urbanitzable i que ocupa l'oest del poble. 
 
El nombre de centres de treball per sectors, el març del 2006, era el següent: 
 

Taula A1.4. Centres de treball i afiliats a la seguretat social a Bellcaire d’Urgell 
CENTRES DE TREBALL  AFILIATS SS PER SECTORS 

Agricultura 9 12,86%  Agricultura 122,00 25,58% 
Industria 15 21,43%  Industria 138 28,93% 
Construcció 16 22,86%  Construcció 88 18,45% 
Serveis 30 42,86%  Serveis 129 27,04% 
TOTAL 70 100,00%  TOTAL 477 100,00% 
       
    Autònoms 159 33,33% 
    Treballadors 318 66,67% 
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1. RAÓ DE SER FEL PROJECTE 

Pel centre de la població de Bellcaire d’Urgell hi passa la carretera C-53, titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. El pas d’aquesta carretera pel nucli urbà de Bellcaire d’Urgell 
provoca molèsties a la població, degut a l’alta intensitat de trànsit, sobretot de vehicles 
pesats i agraris. Per aquest motiu, neix la necessitat de plantejar una variant que lliuri 
de trànsit el nucli urbà. En conseqüència, la variant objecte del present projecte farà 
passar la carretera C-53 pels voltants de la població de Bellcaire d’Urgell, evitant així la 
travessia actual pel centre del poble. 
 
Els motius per a justificar aquest projecte constructiu són diversos: 
 

1. Com s’ha comentat anteriorment, la C-53 acull un gran nombre de vehicles 
agraris i pesats que no tenen com a origen o final de ruta la població de 
Bellcaire d’Urgell. Això es deu a que aquest tram de la C-53 es converteix en 
una drecera de la A-2 per a destins com Balaguer o altres pobles propers. 

 

 
Fotografia A1.1. Presència de vehicles pesats 
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2. Al circular la C-53 per dins del nucli urbà, s’obliga als seus usuaris a reduir la 
velocitat a 50 km/h. Això provoca un empitjorament del confort dels 
conductors.  
 

 
Fotografia A1.2. Semàfors i limitacions de velocitat 

 
3. També s’originen greus problemes als habitants de Bellcaire d’Urgell, ja que en 

aquest punt s’hi concentra un alt nombre d’accidents. Hi ha un fort moviment 
social per part dels habitants que exigeixen una solució a aquest problema. 

 

 
Fotografia A1.3. Cartell penjat pel veïnat de Bellcaire d’Urgell 
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4. El pas de la C-53 també provoca un gran impacte visual i impacte acústic sobre 
la població. 
 

 
Fotografies A1.4 i A1.5. Traçat de la C-53 creuant el nucli urbà de Bellcaire d’Urgell 

 
Com es pot comprovar, els problemes que s’originen pel pas de la C-53 per dins del 
nucli urbà de Bellcaire d’Urgell són tant pels usuaris de l’actual C-53 com pels habitants 
del poble. 
 
Això fa que la construcció de la variant sigui una molt bona opció per tal de satisfer en 
gran part els interessos de ambdues parts. També cal dir que, per a els usuaris de la C-
53, no s’obtindrà una gran millora de la comoditat, ja que aquesta projecte és de 
caràcter local. Per a millorar més en aquest aspecte s’hauria de realitzar un estudi 
global de la C-53 i realitzar projectes com el present a cada població que intercepta 
aquesta carretera. 
 
Tot i així, pels motius abans exposats, és creu molt convenient la construcció d’una 
variant que desviï el trànsit per fora del nucli urbà de la població de Bellcaire d’Urgell. 
 
 
2. PARÀMETRES DE DISSENY 
 
Durant tot el projecte per a la construcció de la nova variant s’utilitzaran els següents 
paràmetres: 
 

Taula A1.5. Paràmetres de disseny 
Paràmetres de disseny 

Tipus de xarxa Bàsica primària  
Tipus de via Carretera convencional d’una calçada 
Tipus del terreny Pla 
Velocitat de projecte 90 km/h 
Calçada 7 m 
Vorals 2 m 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada 
per a l’elaboració d’aquest projecte. 
 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
 
Com a cartografia bàsica per a dur a terme els diferents estudis associats a la definició 
del Projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:1000 i 1:5.000 facilitats per 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
 
En el cas de la cartografia topogràfica a escala 1:1000 s’ha emprat el següent 
document: 
 

1. Bellcaire  d'Urgell(2008-08) Codi projecte: 00164338100 
 
En quant a la base topogràfica a escala 1:5.000, s’han utilitzat els següents fulls: 
 

1. Torre del Clotet; ID. Full: 258-107 
2. Masia Alemany; ID. Full: 259-107 
3. Bellmunt d'Urgell; ID. Full: 260-107 
4. Pedrís   ID. Full: 258-108 
5. Bellcaire d'Urgell ID. Full: 259-108 
6. Penelles  ID. Full: 260-108 
7. Torre del Senyoret ID. Full: 258-109 
8. Bellestar  ID. Full: 259-109 
9. Falcons  ID. Full: 260-109 

 
 
La informació digitalitzada d’aquests fulls també ha estat necessària per a la realització 
dels càlculs corresponents a l’annex de traçat i drenatge i ha permès l’elaboració dels 
perfils longitudinals i transversals de la nova carretera i la realització dels càlculs 
d’amidaments de moviment de terres mitjançant un programa informàtic per a 
processar aquestes dades topogràfiques anomenat WinH i realitzat per “iT ingenieria 
del trazado S.L.”. 
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3. DADES PER A LA REALITZACIÓ DEL REPLANTEIG 
 
Per al replanteig de les obres s’utilitzaran els fulls de la cartografia topogràfica a escala 
1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, prèviament esmentades. 
 
Els vèrtex geodèsics utilitzats per a construir la poligonal de replanteig són els 
següents: 
 

1. 257107015 
2. 258107001 
3. 259108015 
4. 259110015 
5. 259110001 

 
 
A continuació, a l’Apèndix 1. Ressenyes dels vèrtex geodèsics, es presenten les fitxes 
tècniques de les ressenyes dels vèrtexs geodèsics, amb informació com el nom, 
localització fotografia i coordenades geogràfiques. Aquestes dades han estat 
proporcionades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

257107015

293.998

49.399

244.599

320532.320

4627865.479

0.99999636

Vallfogona de Balaguer

Noguera

Lleida

257-107

33-140360

0.050

0.030

0.070

ETRS89/00Codi ICC:

Xarxa:

Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

0º 50' 25.36523''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 46' 56.46086''

-1º 26' 21.64063''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

26/11/2012

03/06/2013

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat 
damunt de la rigola i al final per l'oest del 
carrer de Mossèn Mariano Pons.

Des de Balaguer en direcció Tàrrega per la C-53 fins el pk 142.2 aproximadament, a l'esquerra s'entra a la Ràpita i es continua pel primer carrer a 
l'esquerra. El senyal es troba al final del carrer paral·lel a la C-53.

CSG



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

258107001

412.387

49.440
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4628148.806

0.99997654

Bellcaire d'Urgell
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Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):

Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595
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σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

0º 53' 41.81347''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 47' 9.29491''

-1º 24' 10.99618''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

1.200

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Pilar cilíndric de formigó de 0.30 metres 
de diàmetre i 1.20 metres d'alçada. El 
pilar està situat sobre una base quadrada 
de formigó. L'alçada d'aquesta és de 0.56 
metres pel cantó oest i de 0.58 metres pel 
cantó est i de 0.96 m x 0.96 m d'amplada.

Des del nord-oest de Bellcaire d'Urgell surt una carretera amb la mateixa direcció, la qual recorrerem uns 1.500 metres. En aquest punt girarem a la 
dreta per un camí que passa davant d'unes cases (Masia dels Tolosa). Uns 450 metres més endavant es creua el Canal d'Urgell i als 900 metres 
girarem a l'esquerra a una bifurcació que trobarem. Quan haguem recorregut 300 metres deixem el cotxe i, a peu, fem uns 200 metres fins al vèrtex 
(Lo Morinyol).

BP



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

259108015

309.967

49.392

260.575

326021.673
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Bellcaire d'Urgell
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Data de construcció:

Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):

Cota ortomètrica (H):

X Projectada (X):

Y Projectada (Y):
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Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

0º 54' 26.08248''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 45' 26.43565''

-1º 23' 38.67375''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

26/11/2012

03/06/2013

Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, situat 
damunt d'una base de formigó unida a la 
vorera i al costat d'un pal de llum.

Des de Balaguer en direcció Tàrrega per la C-53 fins el pk 136, on la carretera passa pel mig del poble. El senyal es troba en l'encreuament de la C-
53 amb un camí de terra que surt a l'esquerra i passa pel costat de l'escola.
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Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
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Data d'última revisió:

Sistema de referència:
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0º 54' 17.61111''(λ):(λ):(λ):(λ):
41º 42' 38.79466''

-1º 23' 39.74593''

Referència de les cotes:

XU, ROI

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060): Sí

ftp://geofons.icc.cat/coordenades/XU/ED50/icc20060.zip Versió de la fitxa: 20130.131210

/

Descripció:

Fotografia

N/A

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

N/A

N/A

Base quadrada de formigó de 0.20 metres 
d'alçada i de 0.40 m x 0.40 m d'amplada.

Des de Balaguer direcció Bellcaire d'Urgell per la C-53 i un cop allà ens desviarem per la LP-3322 fins a arribar a Linyola. El vèrtex geodèsic el 
trobarem a la terrassa de la torre de l'església de Linyola, al centre del poble.

PSD



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona
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1. ESTUDI GEOLÒGIC 
 

1.1. Introducció 

El present annex té per objectiu caracteritzar, des del punt de vista geològic i 
geotècnic, els materials del terreny que conformen la variant d’aquest projecte, a la C-
53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell. 
 
Aquest estudi s’ha complementat amb un estudi geotècnic realitzat i facilitat per 

l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell i encarregat per la Generalitat de Catalunya. 

1.2. Mètode d’estudi 

Per a realitzar aquest estudi s’ha seguit la següent metodologia: 

1. Recopilació de la bibliografia i estudis geològics y geoctècnics sobre la zona o en 

materials similars. 

2. Reconeixement geològic de camp. Cartografia geològica. 

3. Realització d’una campanya d’investigació geologico-geotècnica consistent en 

sis sondatges mitjançant retroexcavadora, testificació i presa de mostres. 

4. Assajos de laboratori. 

5. Recopilació de dades i redacció del present informe. 

El reconeixement geològic de camp es completa amb la informació de: 

 Mapa geològic d’Espanya. Escala 1:50.000 Full nº 360 “Argamunt”. ITGE. 

 Mapa geològic de síntesis. Escala 1:200.000 nº 34 “Hospitalet”. ITGE. 

Aquests mapes s’adjunten al Apèndix 1. Mapes Geològics de la zona. 

1.3. Geologia 

El corredor estudiat es localitza en el marge Septentrional del Sector Oriental de la 

depressió de l’Ebre, immediatament al Sud del anticlinal de guixos de Barbastro-

Balaguer.  

El substrat està constituït per sediments continentals del Terciari. El recobriment 

Quaternari correspon a un sistema de glacis que prové dels relleus del anticlinal (Serra 

de Bellmunt), dipòsits col·luvials i fons de vall. 

1.3.1. Estratigrafia 

 

1.3.1.1. Substrat 

Són argil·lites magroses, limolites y gresoses fines coronades per paleocanals de gresos 

i microconglomerats. 
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En la sèrie inferior s’alternen nivells d’argil·lites i limolites, apareixent algunes llenties 

de sorres fines. Són de tons rogencs, grisos i rosats. Corresponen a fàcies distals de 

ventalls al·luvials. Els gresos i microconglomerats que coronen la sèrie a la zona 

corresponen a canals distributius del sistema de ventalls al·luvials. La seva major 

resistència a la erosió ha fet que quedin en llocs prominents. Es tracte de sorres mitges 

i grosses amb llenties de microconglomerats. Els grans i còdols són majoritàriament 

silicis i el ciment calcari. Presenten una morfologia lenticular en secció i allargada en 

planta. Són comuns les estratificacions creuades i estructures de corrent. 

1.3.1.2. Recobriment Quaternari 

Atenent a criteris genètics i litològics, diferenciem entre: 

 Glacis. 

 Dipòsits col·luvials i fons de vall. 

Glacis: 

Provinents de la Serra de Bellmunt, que correspon amb el anticlinal de guixos de 

Barbastro-Balaguer, s’escampen al seu peu recobrint el substrat del Terciari fins a les 

immediacions del casc urbà de Bellcaire. 

Litològicament són llims argilosos i sorrencs amb còdols, en forma de nivells i llenties. 

Els còdols són de calcaries, subanguloses i de petita mida. 

Apareixen al Nord del casc urbà. El seu espessor màxim en la zona és de 

aproximadament dos metres. 

Dipòsits col·luvials i fons de vall 

Estan relacionats amb la xarxa de drenatge superficial, recobrint les vessants i el fons 

de les valls. Són llims argilosos amb còdols dispersos i excepcionalment nivells de 

còdols a la base. Els còdols són calcaris, gresos i subangulosos. Recobreixen el substrat 

Terciari a les zones baixes. El seu màxim espessor l’estimem en dos metres. 

1.3.1.3. Reblerts antròpics 

Es tracta principalment de reblerts deguts a treballs d’abancalament per cultius 

agrícoles. Al tractar-se d’una zona amb escàs relleu, no tenen gran entitat. 

Els abocaments i runes són escassos i no afecten sensiblement. Tampoc els reblerts 

d’altres obres lineals. 
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1.3.1.4. Estructura i tectònica 

Els materials del substrat s’engloben dins de la unitat estructural de la Depressió de 

l’Ebre. La seva disposició general es subhoritzontal. 

No s’han observat fractures i la xarxa de diaclasat únicament visible en els nivells de 

gresos. 

El recobriment Quaternari no està afectat per plegament ni fracturacions. 

1.3.2. Geomorfologia 

Es tracta d’una zona plana o lleugerament disposada en lloms amb pendent general 

cap al Sud i Oest.  

El glacis de la part Septentrional es presenta homogeni, amb lleugers pendents cap el 

Sud i incidit escassament per la xarxa de drenatge secundària. 

Les llomes tenen forma allargada i corresponen als paleocanals de gresos del substrat. 

Presenten direccions sensiblement Est-Oest, quedant entre elles zones deprimides, 

ocupades per un recobriment Quaternari col·luvial i de fons davall. 

No apareixen inestabilitats de vessant. 

1.3.3. Hidrogeologia 

 

1.3.3.1. Comportament hidrogeològic dels materials. Aqüífers 

En el substrat Terciari s’ha de diferenciar entre: 

 Paleocanals superiors de gresos. Són materials permeables per porositat 

intergranular. Constitueixen aqüífers aïllats però,degut a la seva escassa 

extensió superficial, resulten d’escassa entitat i temporals, relacionats amb la 

pluviometria i la intensitat dels regs. 

 Argil·lites, limolites i gresos. Preses en conjunt, resulten impermeables. 

El recobriment Quaternari es permeable per porositat intragranular. Degut al seu 

escàs espessor, constitueixen aqüífers de poca entitat i temporals, relacionats amb 

la pluviometria i la intensitat dels regs. 
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1.3.3.2. Afeccions del traçat previst 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, els aqüífers de la zona son de poca entitat. 

Veient les rasants previstes, únicament es tallen els aqüífers dels paleocanals de gresos 

que ocupen la part alta de les llomes. Com que no hi ha captacions d’aigua subterrània 

en aquests materials, no existeixen afeccions. 

1.4. Sismicitat 

La acceleració sísmica bàsica de la zona es inferior a 0,04 vegades la acceleració de la 

gravetat, segons la “Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y 

edificación” (NCSE-02). 

2. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

2.1. Introducció 

L’objectiu d’aquest estudi és definir les característiques geotècniques dels materials 

del terreny que conformen la variant d’aquest projecte, a la C-53 al seu pas per 

Bellcaire d’Urgell. 

Tenint com a base l’estudi geològic, es realitza una campanya d’investigació consistent 

en sis sondatges mitjançant retroexcavadora, testificació i presa de mostres per a ser 

assajades al laboratori. 

Amb aquestes actuacions es pretenen definir les característiques geotècniques dels 

materials segons les diverses unitats diferenciades en l’estudi geològic. 

2.2. Actuacions realitzades 

 

2.2.1. Sondatges 

De l’estudi proporcionat per l’ajuntament de Bellcaire d’Urgell s’han extret els 

sondatges situades en la zona d’estudi compresa per el present projecte. 

A continuació és presenta una taula resum dels sondatges realitzades i les profunditats 

a les que s’han arribat. 

Sondatge – nº ordre Profunditat (m) 

C-1 2,00 
C-2 1,50 
C-3 1,90 
C-4 3,00 
C-5 1,80 
C-6 2,30 
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2.2.2. Assajos de laboratori 

Amb les mostres obtingudes, tant alterades com inalterades, s’analitza el seu estat 

natural i es realitzen assajos d’identificació, resistència i deformabilitat, amb la finalitat 

de caracteritzar-les geotècnicament. 

 

2.3. Caracterització geotècnica dels materials 

Agrupant els resultats dels assajos de laboratori en les diferents formacions 

geològiques, arribem a una caracterització general dels materials. 

2.3.1. Substrat Terciari  

 

1. Situació: 

Constitueix el substrat del traçat contemplat. Aflora en la part alta dels turons, 

principalment a l’entorn del casc urbà de Bellcaire d’Urgell i en la zona del Pedrís (al 

Sud-Oest).  

2. Litologia: 

Argil·lites magroses, limolites i gresos fins coronats per paleocanals de gresos mig-

gruixuts i microconglomerats. 

3. Estructura i tectònica: 

Es disposa subhoritzontalment. Afectat per escasses diàclasis subverticals. 

4. Geotècnia: 

Les argil·lites i limolites en estat sa resulten roques de duresa mitja o baixa, amb 

humitats naturals al voltant de 8,5 % i una densitat seca de 2,13 g/cm3. 

A la seva part més superficial (aproximadament un metre d’espessor) es troben total o 

parcialment alterades, havent-se de considerar com a un sol cohesiu de consistència 

ferma o dura amb una humitat major (15,1 %) i una major densitat. 

En els assajos realitzats, presenten continguts en fins (mida d’argila i llim) entre 68 i 92 

% y contingut de graves entre 2 i 8 %. Els límits líquids estan compresos entre 30,5 i 

40,4 i els índex de plasticitat entre 12,9 i 20,2. El contingut en matèria orgànica entre 

0,2 i 0,3 %, de inferiors o al voltant del 0,1 % i de sals solubles del 0,33 al 0,35 %. 

Clasificats segons USCS com a argiles de baixa plasticitat (CL). 
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A l’assaig Proctor Modificat s’obtenen densitats màximes de 1,99 g/cm3 per a humitats 

òptimes de 12,3 i 13 %. Els índex CBR al 95 % P.M. de 5,5 i 7,8, al 98 % P.M. de 8,3 i 

11,9, amb inflaments de 0,8 i 1,2 %. Inflament lliure en una mostra recompactada al 95 

% P.M. de 3,8 %. 

Presió màxima de inflament en mostra inalterada i saturada de 0,1 kg/cm2. 

Segons el nou PG-3, els classifiquem com a sòls marginals degut a l’inflament lliure. No 

constitueixen cap dels tipus d’explanada contemplats a la Instrucción 6.1-I.C. Per tant, 

s’haurà de col·locar sobre ells uns sòls de major qualitat. 

El nivell superior de gresos i microconglomerats resulta de duresa mitja. El seu 

espessor alterat es inferior a 0,5 metres. 

Una mostra assajada presenta una humitat natural del 4,8 % i una densitat seca de 

2,31 g/cm3. Contingut en sulfats del 0,1 %. Resistència a la ruptura a l’assaig de 

compressió simple de 53,7 kg/cm2 amb una deformació del 0,7 %. 

Es tracta d’una roca de caràcter lenticular i irregular, per tant no poden separar-se 

concretament trams on la plataforma es recolzi en aquests materials i s’incloeixen a 

l’anterior. 

Per a la excavació del substrat Terciari es necessitarà l’utilització de retroexcavadores 

potents i “rippers” en els nivells de gresos més potents. 

Els materials producte de la excavació del substrat Terciari poden utilitzar-se en la 

realització del nucli de farcits “tot ú”, protegits per espigons. S’ha d’aconseguir que el 

material compactat quedi com unes graves de gresos i limolites de mida màxima de 20 

cm, immersos en una matriu argilosa de les argil·lites disgregades, amb una 

granulometria continua i d’estructura tancada, sense macro forats.  

Per a aconseguir això, es recomana que l’espessor de la tongada sigui de 30 cm com a 

màxim, havent de efectuar reblerts de prova. 

A efectes resistents i de deformacions, per a el substrat sa i amb caràcter conservador, 

pot prendre’s una resistència a compressió simple mínima de 4 kg/cm2 i un mòdul de 

deformació mínim de 1.000 kg/cm2, considerant-lo indeformable com a recolzament 

de reblerts. 
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2.3.2. Recobriment Quaternari. Col·luvial i fons de vall 

 

1. Situació: 

Apareixen en les vessants i en el fons dels valls, recobrint el substrat terciari. 

2. Litologia: 

Són llims sorrencs i argilosos amb còdols dispersos fins a nivells de còdols. S’estima 

que el seu espessor màxim no supera els 2 metres, normalment de l’ordre d’1 metre. 

3. Estructura i tectònica: 

No es troben afectats per plegaments ni fracturació. 

4. Geotècnia: 

A la part més superficial són sòls cohesius de consistència molt ferma i dura mentres 

que a la part inferior presenta una major humitat i una resistència ferma. 

Als assajos realitzats presenten una humitat natural entre 7,5 i 14,2 %, amb una 

densitat seca de 1,72 g/cm3. El contingut en fins (mida argila i llim) és de entre 40 i 62 

%, de sorres és del 33 al 42 % i de graves és del 5 al 18 %. Els límits líquids oscil·la entre 

el 20,4 i 22,4 i els índex de plasticitat de 4,1 i 7,6. Contingut en matèria orgànica del 0,2 

%, en sulfats de 0,1 % i en sals solubles del 0,30 %. Classificats segons USCS com a SC-

SM (arenes llimo-argiloses) i CL (argiles de baixa plasticitat). 

A l’assaig de compactació Proctor Modificat s’obtenen densitats màximes de 2,01 i 

2,15 g/cm3 per a humitats òptimes de 7,9 i 9,6 %. L’índex CBR al 95 % P.M. de 12 i al 98 

% P.M. de 22, sense inflament. 

En una mosta inalterada s’obté un índex de col·lapse de 4,30 % a 2 kg/cm2. Resulten 

sòls col·lapsables. 

Segons el PG-3 es classifiquen com a sòls tolerables. No constitueixen cap tipus 

d’explanada contemplats a la Instrucció 6.1-I.C., havent-se de col·locar sobre ells sòls 

de una major qualitat. 

Poden excavar-se amb retroexcavadora. Els materials excavats poden utilitzar-se en la 

realització de reblerts tipus terraplè, en el nucli, espigons i ciment en zones no 

inundables. 
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2.3.3. Recobriment Quaternari. Glacis 

 

1. Situació: 

Apareix recobrint el substrat terciari al Nord del casc urbà de Bellcaire d’Urgell. 

Aquesta zona en concret no ens afecta a les obres previstes per a la realització 

d’aquest projecte. 

2. Litologia: 

Són llims argilosos i sorrencs amb nivells i llenties de còdols. El seu espessor màxim 

s’estima en 2 metres. 

3. Estructura i tectònica: 

No està afectat per plegaments ni fracturació. 

4. Geotècnia: 

Es tracta de sòls granulars mitjanament compactes i sols cohesius de consistència 

ferma i molt ferma. 

La mostra assajada presenta una humitat natural del 14,3 %, amb un contingut de fins 

del 61 %, de sorres del 36 % i de graves del 3 %. El límit líquid és de 20,6 i l’índex de 

plasticitat de 5,0. El contingut en matèria orgànica és del 0,5 %, en sulfats inferiors al 

0,1 % i en sals solubles del 0,36 %. Estan classificats, segons USCS, com CL-ML (argiles i 

llims de baixa plasticitat). 

A l’assaig de compactació Proctor Modificat s’obté una densitat màxima de 1,94 g/cm3 

amb una humitat òptima del 11,9 %. L’índex CBR al 95 % P.M. de 8,5 i al 98 % P.M. de 

13, amb un inflament del 0,2 %. 

Segons el PG-3 es classifiquen com a sòls tolerables. No constitueixen cap dels tipus 

d’explanada contemplats a la Instrucción 6.1-I.C., havent-se de col·locar sobre ells sòls 

de una major qualitat. 

Pot excavar-se amb retroexcavadora. Els materials excavats poden utilitzar-se en la 

realització de reblerts tipus terraplè, en el nucli, espigons i ciment en zones no 

inundables. 
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Mapa geològic d’Espanya. Escala 1:50.000 Full nº 360 “Argamunt”. ITGE. 
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Mapa geològic de síntesis. Escala 1:200.000 nº 34 “Hospitalet”. ITGE. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Per tal de poder resoldre la problemàtica existent en la zona d’estudi, el present 
projecte planteja dues alternatives diferents com a possible elecció per substituir 
l’actual carretera C-53 que travessa el nucli urbà de Bellcaire d’Urgell. En el present 
annex es recullen i analitzen les tres alternatives proposades per al present projecte de 
la variant en base a criteris socials, constructius, mediambientals, econòmics i 
característiques del traçat.  
 
En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites les 
solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic per tal 
d’analitzar la rendibilitat del nou projecte i establir si la seva execució és 
econòmicament viable. Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió inicial, 
els costos de funcionament dels vehicles, els costos dels accidents, etc. 
 
 

2. ALTERNATIVES DEL PROJECTE 

 
 

1. Alternativa 0: Manteniment de les estructures actuals. 
 

2. Alternativa 1: Realització de la variant de la C-53 pel costat Sud-Oest, enllaçant-
la amb la carretera LP-3322. 
 

3. Alternativa 2: Realització de la variant de la C-53 pel costat Nord-Est. 
 
 

 

2.1. Descripció de les alternatives 

 
 

Alternativa 0: 
 

L’alternativa 0 correspon a la no intervenció en l’actual configuració i operativitat de la 
carretera C-53 al seu pas pel municipi de Bellcaire d’Urgell. Aquesta alternativa 
òbviament no suposarà una millora de circulació ni tampoc una millora en el confort 
per als usuaris, ja siguin vianants o conductors. Tot hi així es tindrà en compte alhora 
d’analitzar les alternatives ja que en alguns aspectes, per exemple econòmics, és més 
beneficiosa que realitzar altres actuacions. És a dir, cal comprovar que qualsevol 
actuació a realitzar sigui més adient que la solució actual.  
 
 

Alternativa 1: 
 

L’alternativa 1 parteix del PK 137+700 de l’actual C-53 amb una recta de 50 metres. La 
carretera existent s’aprofitarà per a crear un carril de desacceleració d’accés a la 
població de Bellcaire d’Urgell, així com també com a carril d’acceleració per a sortir 
d’aquesta població i enllaçar amb la carretera C-53. 
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A continuació la carretera fa un gir circular de radi 350 metres cap a la dreta que 
enllaça amb una recta de 400 metres. Seguidament apareix una corba de 350 metres 
que gira cap a l’esquerra que continua amb una recta de 560 metres. A continuació 
observem una corba en sentit contrari a la anterior, també de 350 metres de radi, on 
s’hi troba un pas a nivell en el PK 1+120. Aquest pas està destinat a ser la 
desembocadura de tots els camins utilitzats per al conreu de les terres adjacents i 
afavoreix a la no interrupció del trànsit de la variant, fent passar els vehicles agrícoles 
per sota seu. 
 
Un cop finalitzada aquesta última corba, la carretera entra en una recta de 480 metres 
seguida d’una corba de 350 metres cap a la dreta. Seguidament enllacem amb una 
recta de 350 metres on, en el PK 2+470, hi trobem un pas a nivell on la variant volarà 
sobre la carretera LP-3322 que connecta Bellcaire amb Linyola, per tal de poder 
realitzar una intersecció a nivell i no afectar al trànsit amb altres tipus d’interseccions. 
Per finalitzar hi trobem una recta de 360 metres seguida d’una corba cap a la dreta de 
350 metres de radi que enllaça amb la carretera C-53 existent en el seu PK 135+100. En 
aquest cas, aquesta carretera existent també ens serveix com a carrils d’acceleració i 
desacceleració per entrar i sortir del poble. 
 
La longitud total de l’alternativa 1 és de 3436 metres. 
 
 

Alternativa 2: 
 

L’alternativa 2 comença el seu recorregut en el PK 137+300, uns 400 metres després 
que l’alternativa 1, ja que així ens ho permeten els radis i la topografia. La carretera 
existent s’aprofitarà per a crear un carril de desacceleració d’accés a la població de 
Bellcaire d’Urgell, així com també com a carril d’acceleració per a sortir d’aquesta 
població i enllaçar amb la carretera C-53. 
 
En aquest punt s’enllacen la carretera existent i la nova variant amb una corba de 350 
metres cap a l’esquerra seguida d’una recta de 530 metres i, seguidament, trobem una 
corba de radi 350 metres cap a la dreta. A continuació observem una recta de 765 
metres que enllaça amb un gir en direcció oposada a l’anterior de també 350 metres. 
És en aquest punt, en el PK 1+680, on trobem un pas a nivell de la variant que vola per 
sobre d’una carretera existent. Com en el cas de l’alternativa 1, aquest pas és per a 
desembocar tots els camins utilitzats per al conreu de les terres adjacents i afavorir a 
la no interrupció del trànsit de la variant, fent passar els vehicles agrícoles per sota seu. 
Per finalitzar, la variant segueix amb una recta de 650 metres que enllaça amb la 
carretera C-53 existent, en el PK 135+100, amb una corba de 350 metres cap a 
l’esquerra. En aquest cas, aquesta carretera existent també ens serveix com a carrils 
d’acceleració i desacceleració per entrar i sortir del poble. 
 
La longitud total de l’alternativa 2 és de 2876 metres. 
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A continuació s’exposa gràficament el traçat de les tres alternatives a tenir en compte a l’hora 
de realitzar l’estudi del present annex: 
 

 

 
Figura A4.1. Traçat de les alternatives 

 
 
 

3. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES 
 

Per a analitzar les diferents alternatives prèviament definides s’utilitzarà un anàlisi 
multi criteri convencional i un anàlisi multi criteri ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu 
Pes).  
 

3.1. Descripció del mètode 
 
Un cop observades les diverses opcions de traçat compreses en aquest annex, és necessari 
realitzar una selecció de les mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència o 
prioritat, tenint en compte el nombre màxim de variables d’anàlisi possibles. 
 
S’entén per un mètode d’anàlisi multicriteri aquell procediment d’anàlisi que permet agregar o 
combinar diferents elements d’estudi que, en principi, no són fàcilment comparables, donada 
la seva heterogeneïtat. 
 
Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds o de 
variables, les quals per elles mateixes són heterogènies i no comparables. 
 
Per a desenvolupar aquest anàlisi, s’ha d’establir algun sistema que permeti l’homogeneïtzació 
de les diferents variables considerades. 
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Entre les possibles magnituds o variables que es relacionen en aquest tipus d’anàlisi, s’han de 
seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de la 
resta de variables per tal d’evitar dificultar el mètode de comparació. 
 

Els factors a tenir en compte durant la realització d’aquests anàlisis estan dividits en 
criteris socials, constructius, mediambientals, econòmics i característiques del traçat: 
 
Criteris socials: 
 

 Millora de la circulació 

 Superfície afectada 

 Afectació durant les obres 
 
Característiques del traçat: 
 

 Longitud de l’eix principal 

 Longitud amb prohibició d’avançament 
 
Criteris constructius: 
 

 Complexitat d’execució 
 
Criteris mediambientals: 
 

 Mesures correctores 

 Impacte acústic 

 Impacte visual 
 
Criteris econòmics: 
 

 Cost d’execució 
 
 

3.2. Valoració dels criteris 
 
 

Millora de la circulació: 
 
 L’alternativa 1 ofereix una gran millora de la circulació, ja que aconsegueix desviar tot 
el trànsit el qual la seva destinació no és la població de Bellcaire. Aquesta també 
enllaça amb la carretera LP-3322 i així millora també el trànsit de la mencionada 
carretera. L’alternativa 2 també ofereix una substancial millora respecte la 
configuració actual però no influeix en el trànsit de la LP-3322, podent fins i tot 
empitjorar el confort d’un usuari que vulgui desviar-se cap a aquesta carretera.   
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Superfície afectada: 
 
L’alternativa 0 no afecta a cap nova superfície ja que ja esta instaurada. L’alternativa 1 
i 2 són molt semblants en quant a aquest aspecte, tot i que la segona té menys 
recorregut i per tant menys superfície a expropiar. 
 
Afectació durant les obres: 
 
En el cas no de fer-hi cap actuació evidentment no hi hauria cap afectació al trànsit. En 
les alternatives 1 i 2 l’afectació seria mínima, ja que durant la construcció de la variant 
la carretera existent seguiria deixant circular tot el trànsit existent en aquest tram. 
Només s’afectaria al trànsit en el moment de connectar la nova variant amb la 
carretera existent. 
 
Longitud principal:  
 
La configuració actual es gairebé recta i, per tant té la menor longitud. L’alternativa 2, 
per condicions de traçat, pot aconseguir realitzar la variant en un menor recorregut 
que en el cas de l’alternativa 1. 
Longitud amb prohibició d’avançament: 
 
En la configuració actual és fa difícil avançar en aquest tram, tot i que si que està 
permès. Amb les alternatives 1 i 2 s’aconsegueix una millora en aquest aspecte tot i 
que en l’alternativa 1, al haver-hi una intersecció amb la carretera LP-3322, es 
restringirà l’avançament en una part del seu traçat. 
 
Complexitat d’execució: 
 
En el cas de no actuació no hi haurà cap mena de complexitat d’execució. L’alternativa 
1 presenta un petit grau més de complexitat ja que comporta enllaçar la nova variant 
de la C-53 amb la LP-3322, cosa que no fa l’alternativa 2. 
 
Mesures correctores: 
 
No hi ha mesures correctores en el cas de l’alternativa 0. En les altres dues alternatives 
s’hauran de realitzar pràcticament les mateixes correccions. 
 
Impacte visual: 
 
En aquest aspecte l’alternativa 0 és la més desfavorable, ja que la carretera actual 
passa pel mig de la població. Les alternatives 1 i 2 tindran un impacte visual igual, ja 
que passen aproximadament a la mateixa distància de Bellcaire. 
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Impacte acústic: 
 
En aquest aspecte l’alternativa 0 és la més desfavorable, ja que la carretera actual 
passa pel mig de la població. Les alternatives 1 i 2 tindran un impacte acústic igual, ja 
que passen aproximadament a la mateixa distància de Bellcaire. 
 
Cost d’execució: 
 
L’alternativa 0 no comporta cap cost, més enllà del manteniment periòdic de tota 
carretera. L’alternativa 1 presenta un major cost econòmic respecte l’alternativa 2 
degut a la seva major longitud i a la intersecció addicional per a connectar amb la LP-
3322. 
 
 
 

3.3. Anàlisi multicriteri convencional 
 

A continuació es defineixen els pesos que tindran cada un d’aquests criteris alhora de 
realitzar l’anàlisi multi criteri convencional 
 

Taula A4.1. Criteris per a l’anàlisi multicriteri convencional 

CRITERIS SOCIALS 30 

Millora de la circulació 16 

Superfície afectada 7 

Afectació durant les obres 7 

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 10 

Longitud de l'eix principal 5 

Longitud amb prohibició d'avançament 5 

CRITERIS CONSTRUCTIUS 15 

Complexitat d'execució 15 

CRITERIS MEDIAMBIENTALS 25 

Mesures correctores 12 

Impacte acústic 8 

Impacte visual 5 

CRITERIS ECONÒMICS 20 

Cost d'execució 20 

TOTAL 100 
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3.4. Anàlisi multicriteri ACRIP 
 

En primer lloc s’han d’agrupar cadascun dels criteris a valorar en tres grups: bàsics, 
importants i complementaris. 
 
Indicadors bàsics: 
 

 Millora de la circulació 

 Mesures correctores 

 Cost d’execució 
 
Indicadors importants: 
 

 Superfície afectada 

 Complexitat d’execució 

 Impacte acústic  

 Impacte visual 
 
Indicadors complementaris: 
 

 Afectació durant les obres 

 Longitud de l’eix principal 

 Longitud amb prohibició d’avançament 
 
 
A continuació es defineixen els pesos que tindran cada un d’aquests criteris alhora de 
realitzar l’anàlisi multi criteri convencional, que seran els mateixos pesos que en 
l’anàlisi anterior però aplicant els factors de ponderació. 
 

Taula A4.2. Criteris per a l’anàlisi multicriteri ACRIP 

INDICADORS BÀSICS (x3) 144 

Millora de la circulació 16 

Mesures correctores 12 

Cost d'execució 20 

INDICADORS IMPORTANTS (x2) 70 

Superfície afectada 7 

Complexitat d'execució 15 

Impacte acústic 8 

Impacte visual 5 

INDICADORS COMPLEMENTARIS (x1) 17 

Afectació durant les obres 7 

Longitud de l'eix principal 5 

Longitud amb prohibició d'avançament 5 

TOTAL 231 
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4. CONCLUSIONS 
 

Realitzant els anàlisis prèviament descrits, observem: 
 

Taula A4.3. Resultats de l’anàlisi multicriteri 

 Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 

Puntuació total amb el mètode 
convencional 

71,1 80,1 73,3 

Puntuació en % amb el mètode 
convencional 

32,4 36,5 33,4 

Puntuació total amb el mètode ACRIP 210,3 226,8 206,4 

Puntuació en % amb el mètode ACRIP 33,4 36,1 32,8 

 
 
 

Així doncs, l’alternativa 1 esdevé la millor opció de variant per implantar en aquest 
àmbit d’estudi després de considerar conjuntament indicadors ambientals, econòmics, 
funcionals i territorials. Els càlculs per a obtenir els resultats mostrats en la taula 
anterior es troben en el següent apèndix: Apèndix 1. Taules d’anàlisi multi criteri. 
 
Abans però de concloure aquest annex, és important assenyalar que en realitzar un 
anàlisi de sensibilitat respecte dels pesos atorgats a cada indicador, s’ha observat que 
l’ordre de preferència de les alternatives plantejades no s’ha vist alterat amb cap 
variació. A més, el mètode ACRIP permet reduir significativament la sensibilitat de 
l’anàlisi, ja que emfatitza la rellevància d’aquells indicadors realment importants, 
impedint que petites modificacions dels pesos específics puguin alterar els resultats. 
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APÈNDIX 1. TAULES D’ANÀLISI MULTICRITERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 4. Estudi d’alternatives 

12 

 

 
 

1. Taula de l’anàlisi multicriteri convencional: 
 

 
PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

CRITERIS SOCIALS 30 14 27,2 19,9 

Millora de la circulació 16 0 1 0,5 

Superfície afectada 7 1 0,8 0,9 

Afectació durant les obres 7 1 0,8 0,8 

CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 10 7,5 7,5 8,5 

Longitud de l'eix principal 5 1 0,8 0,9 

Longitud amb prohibició d'avançament 5 0,5 0,7 0,8 

CRITERIS CONSTRUCTIUS 15 15 10,5 12 

Complexitat d'execució 15 1 0,7 0,8 

CRITERIS MEDIAMBIENTALS 25 14,6 18,9 18,9 

Mesures correctores 12 1 0,6 0,6 

Impacte acústic 8 0,2 0,9 0,9 

Impacte visual 5 0,2 0,9 0,9 

CRITERIS ECONÒMICS 20 20 16 14 

Cost d'execució 20 1 0,8 0,7 

TOTAL 100 71,1 80,1 73,3 

TOTAL (%) 219,7 32,4 36,5 33,4 

 
 

2. Taula de l’anàlisi multicriteri ACRIP: 
 
 

 
PES ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

INDICADORS BÀSICS (x3) 144 96 117,6 87,6 

Millora de la circulació 16 0 1 0,5 

Mesures correctores 12 1 0,6 0,6 

Cost d'execució 20 1 0,8 0,7 

INDICADORS IMPORTANTS (x2) 70 70,8 69,9 76,5 

Superfície afectada 7 1 0,8 0,9 

Complexitat d'execució 15 1 0,7 0,8 

Impacte acústic 8 0,2 0,9 0,9 

Impacte visual 5 0,2 0,9 0,9 

INDICADORS COMPLEMENTARIS (x1) 17 43,5 39,3 42,3 

Afectació durant les obres 7 1 0,8 0,8 

Longitud de l'eix principal 5 1 0,8 0,9 

Longitud amb prohibició d'avançament 5 0,5 0,7 0,8 

TOTAL 231 210,3 226,8 206,4 

TOTAL (%) 629,1 33,4 36,1 32,8 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu del present annex és definir, calcular i justificar els cabals d’avinguda de les 
diferents conques hidrogràfiques interceptades. A partir d’aquestes, es definiran i 
calcularan les obres necessàries per l’evacuació dels cabals dels cursos d’aigua 
interceptats pel traçat de la variant projectada. 
 
La metodologia d’estudi consta dels punts següents: 
 

1. Caracterització climàtica de la zona d’estudi. 
2. Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents 

a diferents períodes de retorn. 
3.  Determinació dels coeficients de escorrentiu de les conques, assignació de la 

precipitació a les conques i determinació dels cabals. 
4.  Dimensionament de les obres de drenatge transversal i longitudinal 

necessàries. 
 
Els documents i publicacions consultades per a la realització del present estudi han 
estat els següents: 
 

• “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento. 

• “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta 
publicació, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa i 
per a tota la Península, les dades de precipitació màxima en 24 hores per a un 
cert període de retorn. D'aquesta forma, es simplifica el tractament de llargues 
sèries de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, 
i la utilització de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei 
“precipitació-durada” i la determinació de la qual exigeix un treball 
considerable. 

• “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, Junta 
d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 

• “Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica”, facilitats per 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

 
2. CLIMATOLOGIA 
 
El Clima de la Noguera és mediterrani continental sec, i està caracteritzada per 
precipitacions irregulars i poc abundants ja que els relleus que envolten tota la 
Depressió Central exerceixen de barrera als vents humits. El clima és extremat, 
d'hiverns molt freds i estius molt calorosos. 
 
Més al nord de la comarca les precipitacions són lleugerament més quantioses i les 
temperatures menys contrastades, donant lloc a l'aparició d'un clima mediterrani de 
muntanya baixa. 
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A la comarca es produeixen dos fenòmens meteorològics molt particulars i que són la 
boira (tardor-hivern) i les calamarsades(primavera- estiu). 
 

2.1. Temperatures 
 
Les sèries temporals de dades meteorològiques permeten caracteritzar el clima. 
Actualment es pot conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 
d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que ha donat com a resultat l’Atles 
Climàtic de Catalunya. 

A les planes meridionals de la comarca (la zona d’estudi es situa al sector central i Nord 
de la plana) l’hivern és relativament llarg i dur, amb mínimes que sovint baixen per 
sota dels 0 ºC. Per altra banda, l’estiu és llarg i xardorós, superant la temperatura 
mitjana, entre juny i setembre, de 20 ºC. Aquesta caracterització climàtica típica de la 
ciutat de Balaguer pot canviar més al Nord. 

Un fenomen típic de la part baixa de la comarca (a les planes del Segre) són les boires 
hivernals, originades per la inversió tèrmica. L’aire fred i dens s’acumula a fondalades. 
D’aquesta manera a les valls fa més fred que a les muntanyes. Aquesta boira és força 
persistent i pot coincidir amb un temps assolellat a les parts altes. 

 
2.2. Precipitacions 

 
La precipitació mitjana anual a gran part de la comarca és escassa, entre 400 mm i 550 
mm. Els valors  més baixos es donen a la banda meridional i els més alts a la meitat 
nord. Fins i tot, els valors assoleixen  els 700 mm al Montsec. 
 
Les estacions més plujoses de l’ any són les equinoccials, sobretot la primavera.  Els 
hiverns són freds, amb mitjanes de 3 °C a 5 º, i  els estius calorosos, entre 23 °C i 25 ºC. 
Al Montsec aquests valors són més baixos. El període lliure de glaçades comprèn els 
mesos de maig al setembre.  
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                                   Figura A5.1. Gràfic de les temperatures i precipitacions a la Noguera 

 
On,  
 

• Tmm = Temperatura mitjana 
• PPTm = Precipitació mitjana 
• NT = Nombre d’anys de la sèrie domàtica per a la variable temperatura 
• NPPT = Nombre d’anys de la sèrie domàtica per a la variable precipitació 
• Txx = Temperatura màxima absoluta 
• Txxm = Temperatura mitjana de les màximes absolutes 
• Txm C = Temperatura mitjana del mes més càlid 
• Txm = Temperatura màxima mitjana 
• AT = Amplitud tèrmica. Diferència entre la Tmm dels mesos més càlid i més fred 
• Tnm = Temperatura mínima mitjana 
• Tnm F = Temperatura mínima mitjana del mes més fred 
• Tnn = Temperatura mínima absoluta 
• PPTx24h = Precipitació màxima en 24 hores 
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3. HIDROLOGIA I DRENATGE DE LES CONQUES AFECTADES 
 
El capítol d’hidrologia i drenatge de les conques afectades, comprèn la determinació 
dels paràmetres bàsics per al càlcul de cabals, la determinació de les conques naturals 
afectades pel traçat de la carretera i el propi càlcul de cabals de projecte. Cadascuna 
de les obres de drenatge transversal es projecta per un cabal calculat, el qual està 
relacionat amb la seva freqüència d’aparició y que es defineix per un període de 
retorn.  
 

3.1. Metodologia utilitzada 
 
Per a estimar els cabals un funció de diferents períodes de retorn, en cadascun dels 
cursos d’aigua afectats per les obres, ens basarem en la metodologia establerta en la 
Instrucción 5.2-IC. Drenaje Superficial i recolzada per la guia tècnica “Recomanacions 
tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 
 
La metodologia a seguir és la que s’exposa a continuació: 
 

• Determinació de les conques, i dels usos del sòl. 
• Càlcul de la precipitació de disseny. 
• Càlcul del cabal de disseny. 
• Definició de les actuacions a realitzar per al cabal estimat. 

 
 

3.2. Disseny hidrològic dels drenatges transversals 
 

3.2.1. Caracterització de les conques 
 
Per la definició de les conques interceptades per les alternatives, des del punt alt fins 
al punt d’encreuament, s’ha fet servir com a base topogràfica a escala 1/5.000 la 
facilitada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Se n’ha delimitat l’àrea a partir de les 
corbes de nivell, comparant els punts de la mateixa corba entre els afluents de les 
diferents conques per tal de delimitar el límit de les mateixes. Amb aquestes premisses 
s’ha obtingut un total de sis conques interceptades. 
 
Per al traçat de les divisòries que configuren la conca i la conseqüent obtenció de 
l’àrea de la conca s’ha utilitzat la nova configuració topogràfica de l’àmbit de projecte, 
resultat de la projecció de la carretera. D’aquesta manera s’han delimitat totes les 
superfícies que es troben incloses en la conca corresponent a un punt de control. Les 
principals característiques de les conques estudiades queden reflectides a la següent 
taula: 
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Taula A5.1. Característiques de les conques estudiades 
Conca 1 2 3 4 5 6 
Àrea 0,094 0,177 0,303 0,227 0,337 0,026 
Long. Principal 0,450 0,835 0,720 0,544 0,895 0,251 
Cota superior 263,1 264,3 267 268 256,6 253 
Cota inferior 254,3 258 254,2 249,6 247,2 251,1 
Pendent mitjà 1,953 0,754 1,776 3,380 1,049 0,754 

 
 
 

3.2.2. Obtenció del període de retorn 
 
En aquest apartat, per a determinar el període de retorn a utilitzar en els posteriors 
càlculs, s’han utilitzat els procediments proporcionats per la Instrucción 5.2-IC Drenaje 
superficial. En aquesta instrucció hi veiem la següent taula: 
 

 
Figura A5.2. Obtenció del període de retorn 

 
Per tant, per a la realització dels càlculs en referencia al drenatge superficial s’utilitzarà 
un període de retorn de 100 anys per al drenatge transversal i un període de 25 anys 
en el cas del drenatge longitudinal de la plataforma. 
 

3.2.3. Càlcul de la precipitació de disseny 
 
El primer que s’ha de determinar és la manera de ploure que existeix a cadascuna de 
les zones. Les pluges tenen caràcter estocàstic per la qual cosa es poden tractar com 
una variable aleatòria. Per tant, si es considera el valor de la precipitació caiguda en un 
dia (Pd)T associada a un període de retorn de T anys es defineix com la precipitació 
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diària que té una probabilitat P d’ésser superada per la precipitació diària màxima 
anual Pd en un any qualsevol de: 
 

𝑃𝑃(𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ (𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑇𝑇) =
1
𝑇𝑇

 

 
L’única manera d’obtenir informació en quant a les pluges que poden caure en una 
determinada conca és l’anàlisi de tempestes que ja s’hagin produït a la zona. 
Malauradament, la informació enregistrada de precipitacions és limitada i només es 
disposen de sèries de dades històriques de pocs anys en comparació dels períodes de 
retorn habituals. A més a més, sovint aquestes dades tenen fiabilitat limitada, sobretot 
per a grans tempestes. 
 
Les dades de precipitació màxima pels diferents períodes de retorn s’obtenen a partir 
de la informació proporcionada pel Ministerio de Fomento en la seva publicació 
“Máximas lluvias diarias en la españa peninsular”. 
 
En primer lloc es localitza la zona a estudiar en el següent mapa, obtenint així un valor 
de Cv i un valor de P. 
 

 
Figura A5.3. Obtenció dels coeficients Cv i P 

 
Així doncs, obtenim que, a Bellcaire d’Urgell s’han d’utilitzar uns coeficients Cv = 0,39 i 
un valor de P = 47,5. 
 
Un cop tenim aquests valors passem a calcular el valor de Kt corresponent per a 
determinar finalment la precipitació màxima diària. Aquest últim coeficient l’obtenim a 
la següent taula: 
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Figura A5.4. Obtenció del paràmetre Kv 

 
Amb uns períodes de retorn de 100 i de 25 anys amb el Cv obtingut anteriorment, 
resulten uns Kv de 2,357 i 1.808 respectivament. 
 
Finalment passem a obtenir la precipitació màxima diària de la següent manera: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 · 𝐾𝐾𝑣𝑣 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏) = 47,5 · 2,357 = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝟐𝟐 𝒎𝒎𝒎𝒎/𝑷𝑷𝒅𝒅𝒅𝒅 
 

𝑷𝑷𝑷𝑷 (𝟐𝟐𝟐𝟐) = 47,5 · 1.808 = 𝟖𝟖𝟐𝟐,𝟗𝟗 𝒎𝒎𝒎𝒎/𝑷𝑷𝒅𝒅𝒅𝒅 
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En funció de la superfície de la conca estudiada, serà necessari aplicar un coeficient de 
simultaneïtat, amb la finalitat de corregir la posició relativa de la pluja respecte 
l’estació meteorològica. Per tant, la precipitació diària de disseny serà: 
 

𝑃𝑃𝑑𝑑′ = 𝐾𝐾𝐴𝐴 · 𝑃𝑃𝑑𝑑 
On: 
 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1   →   𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝑆𝑆 ≤ 1 𝑘𝑘𝑘𝑘2 
 

𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1 −
log 𝑆𝑆

15
   →   𝑆𝑆𝑆𝑆: 𝑆𝑆 > 1 𝑘𝑘𝑘𝑘2 

 
 
On: S és la superfície de la conca. 
 

En el nostre cas, com s’ha vist a la Taula A5.1. Característiques de les conques estudiades, 
totes les conques són inferiors a 1 km2 i, per tant, no s’haurà de fer aquesta correcció. 

 
3.2.4. Càlculs dels cabals de disseny 

 
Per a calcular el cabal s’ha utilitzat el mètode racional. Segons aquest mètode, el cabal 
corresponent a un període de retorn el dóna la següent fórmula: 
 

𝑄𝑄 =
𝐶𝐶 · 𝐼𝐼 · 𝐴𝐴

3,6
· 𝐾𝐾 

 
On: 

• Q és el cabal en m3/s 
• A és l’àrea de la conca vessant en Km2 
• I és la màxima intensitat mitja de la pluja en mm/h durant un temps Tc 
• C és el coeficient d’escolament 
• K és el coeficient d’uniformitat que el CEDEX ha establert experimentalment 

en: 
 

𝐾𝐾 = 1 +
𝑇𝑇𝐶𝐶
1,25

𝑇𝑇𝐶𝐶
1,25 + 14

 

 
On: Tc és el temps de concentració en hores. 
 

3.2.4.1. Càlcul de Tc 
 
Totes les conques són caracteritzades per un curs principals. D’aquest se’n mesura la 
longitud, cota superior i cota inferior, amb les quals s'obté la pendent mitjana del curs. 
A partir d’aquestes dades físiques, es determina el temps de concentració mitjançant 
la fórmula proposada per la Instrucció. També es pot determinar per la figura 2-3 de la 
Instrucció, per a fluxos difusos, no canalitzats. 
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En el cas del drenatge transversal, a totes les conques afectades es pot suposar 
l'existència d'un flux canalitzat en aquests curs principal. 
 
Per a determinar el temps de concentració s'utilitza la fórmula del mètode de Témez, 
que aplica un coeficient reductor en funció del grau d’urbanització de la conca: 
 
a) Conques rurals: Conques amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea de 
la conca. 

𝑇𝑇𝐶𝐶 = 0,3 · �
𝐿𝐿

𝐽𝐽0.25�
0,76

 

 
b) Conques urbanitzades:. Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de 
l’àrea de la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de 
pluvials no unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i 
de petita rugositat com el formigó. 
 

𝑇𝑇𝐶𝐶 =
1

1 + �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· 0,3 · �

𝐿𝐿
𝐽𝐽0.25�

0,76

 

 
 
c) Conques urbanes:. Conques amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea de 
la conca amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat. 
 

𝑇𝑇𝐶𝐶 =
1

1 + 3 · �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· 0,3 · �

𝐿𝐿
𝐽𝐽0.25�

0,76

 

 
On: 

• J és el pendent mitjà del curs principal. 
• L és la longitud del curs principal en Km. 
• µ és el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u. (km2/km2). 

 
Un cop conegut els temps de concentració, es procedeix a calcular la intensitat de la 
precipitació. El càlcul de la intensitat es realitza mitjançant la fórmula següent: 
 

𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑

= �
𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�

280,1−𝑇𝑇𝐶𝐶
0,1

0,4
 

 
On: 
 

• Id és la intensitat mitjana màxima diària definida com P’d/24. 
• I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora. El quocient I1/Id ve donat 

pel mapa d’isolínies (per Catalunya és igual a 11). 
• It = I per a t igual al temps de concentració. 
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D’aquesta manera ja només manca calcular el coeficient d’escolament (C), que s'obté 
segons la fórmula del mètode de Témez: 
 

𝐶𝐶 = (𝑃𝑃𝑑𝑑′ − 𝑃𝑃0′) ·
(𝑃𝑃𝑑𝑑′ + 23 · 𝑃𝑃0′)
(𝑃𝑃𝑑𝑑′ + 11 · 𝑃𝑃0′)2

 

 
On: 

• Pd′  és la pluja diària corregida en mm/dia. 
• P0′ és el llindar d’escolament corregit, que es calcula com: 

 
𝑃𝑃0′ = 𝑀𝑀 · 𝑃𝑃0 

 
• P0 és el llindar d’escolament 
• M és el multiplicador regional (1,3 per a tota Catalunya) 

 
Per obtenir el paràmetre P0 s'utilitza la taula del Soil Conservation Service amb els seus 
valors en funció de l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i el grup 
de sòl. Aquests valors s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les 
quals corresponen a condicions normals. Aquests valors es poden trobar a la guia 
tècnica de l’Agència Catalana de l’Aigua “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” a la taula A1.2. 
 
La presència de les masses forestals és el factor més determinant tot i que els petits 
usos agrícoles i les zones més rocoses fan que es redueixi el valor del coeficient 
d'escolament. En cada cas caldrà fer la mitja ponderada amb les àrees per tal d’obtenir 
el valor deP0 representatiu de cada conca. 
 
Substituint els valors de P0′ i Pd′ dins la fórmula s'obtenen els coeficients d'escolament 
associats a cada Pd′ i per tant a cada període de retorn a considerar. 
 

3.2.5. Resultats 
 
Per a la realització dels càlculs s’ha utilitzat un full de càlcul. En aquest, s’han realitzat 
tots els procediments exposats anteriorment per a la obtenció dels cabals de disseny 
(Veure Apèndix 1. Càlculs del drenatge). 
 

3.2.6. Dimensionament de les obres de drenatge transversal 
 

3.2.6.1. Introducció 
 
Segons el cabal de disseny obtinguts en els apartats anteriors, dimensionem les obres 
de drenatge utilitzant la fórmula de Manning: 
 
 

𝑄𝑄 =
1
𝑛𝑛

· 𝑅𝑅ℎ2/3 · 𝑆𝑆 · 𝑆𝑆0,5 
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On: 
• Q és el cabal de disseny (en m3/s). 
• n és coeficient de rugositat del material (0.013 – 0.016 segons l’Instrucción 

de Carreteras) 
• Rh és el radi hidràulic (en m). 
• S és la secció de la canonada (en m2). 
• i és el pendent (en m/m). 

 
Per evacuar aquests cabals es poden utilitzar diferents seccions de formigó, que han de 
seguir els següents criteris: 
 

3.2.6.2. Criteris a acomplir 
 
Els criteris que han de complir les obres de drenatge transversal segons les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Instrucción 5.2 IC. Drenaje 
Superficial són els següents: 
 
Pendents: 
 
Pendent mínim: 0,5%. Un pendent menor podria comportar problemes de 
sedimentacions amb la conseqüent pèrdua de secció de les obres de drenatge. 
 
Velocitats: 
 
Velocitat mínima: 0,5 m/s. Una velocitat menor podria comportar problemes de 
sedimentacions de partícules en suspensió i de sòlids. Velocitat màxima: 6,0 m/s. Una 
velocitat major podria provocar l’erosió i l’arrossegament de terres. 
 
Secció: 
 
Per norma general, les dimensions interiors de les obres de drenatge no seran inferiors 
a Ø 2 m en cas de ser circulars o 2x2 m2 en cas de ser rectangulars. L’objectiu 
d’aquestes limitacions és el de poder accedir a l’interior de la canalització per dur a 
terme labors de neteja i manteniment. 
 
En els casos en que els cabals de disseny siguin inferiors a 3 m3/s (Q500<3 m3/s), es 
podran utilitzar seccions inferiors a les prèviament mencionades, sempre i quan 
compleixin els requisits establerts en quant a la relació longitud/secció exposades a la 
Norma 5.2 IC. “Drenaje Superficial”. 
 
En tot moment les entrades i sortides de l’obra de drenatge hauran d’estar 
convenientment protegides en front de l’erosió. 
 
Hi ha algun cas de petits cursos d’aigua que es desvien mitjançant el drenatge 
longitudinal al curs adjacent i no es preveu l’execució d’una obra de drenatge 
transversal. 
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3.2.6.3. Secció adoptada 
 
Amb tot el prèviament mencionat, s’adopten les següents obres de drenatge: 
 

Taula A5.2. Obres de drenatge utilitzades 
Obra drenatge PK Diàmetre (m) Velocitat (m/s) 

1 0+400 1,2 0,93 
2 0+660 1,2 2,02 
3 1+320 1,6 3,03 
4 2+220 2 3,31 
5 2+600 1,8 2,72 
6 3+000 1 0,52 

 
 
 
4. DISSENY DEL DRENATGE DE LA PLATAFORMA 
 

4.1. Introducció 
 
Les aigües d’escorrentia corresponents als marges de la carretera, la plataforma i la 
calçada es recullen mitjançant una cuneta trapezoïdal per a ser desguassats finalment 
a les lleres naturals. La seva instal·lació no implicarà danys ni perjudicis al trànsit, ni al 
propi dispositiu de drenatge o a les zones confrontants. 
 

4.2. Definició de les obres de drenatge longitudinal 
 
L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a les 
vores de la plataforma a causa del pendent transversal d’aquesta. Per això es dota d’un 
bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a l’evacuació. En les 
alineacions corbes, el propi peralt compleix aquesta funció. L’aigua enviada cap a les 
vores de la plataforma per efecte del bombament de la mateixa, és recollida 
mitjançant cunetes, les quals constitueixen el drenatge longitudinal de la via. 
 
Finalment, la resta d'obres de drenatge correspondran a les obres de drenatge 
longitudinal que tenen per objectiu drenar l'aigua de pluja acumulada en la calçada i 
evitar l'erosió dels terraplens. Per a aquestes obres de drenatge s'ha utilitzat 
majoritàriament cunetes TTR-15 en zones de desmunt, cunetes de voravia i cunetes de 
peu de talús en zones de terraplè. Per als camins projectats i/o reposats s'ha utilitzat el 
tipus de cuneta triangular, també s’ha fet ús de tubs de formigó prefabricat de 40 cm 
de diàmetre brocs desguàs i arquetes de 60x60 cm 
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Figura A5.5. Detall de la cuneta TTR-15 

 
 

4.3. Comprovació de la idoneïtat de la cuneta escollida 
 
En aquest cas, es procedeix anàlogament al del disseny d’obres de drenatge 
transversal, utilitzant la fórmula del mètode racional exposada a continuació, per tal de 
comprovar si la cuneta TTR-15 és l’adequada. 
 

𝑄𝑄 =
𝐶𝐶 · 𝐼𝐼 · 𝐴𝐴

3,6
· 𝐾𝐾 

 
No obstant, cal adequar algunes de les hipòtesis referents als coeficients d’escorrentia, 
temps de concentració, dimensions de les conques, etc. 
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, segons la Instrucción 5.2 IC. “Drenaje 
Superficial”, per dimensionar les obres de drenatge, proposa utilitzar la pluja diària de 
període de retorn de 25 anys. Així doncs utilitzarem el següent valor de Pd: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 (25) = 85,9 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑃𝑃𝑆𝑆𝑑𝑑 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. Càlcul de l’àrea de la conca 
 
En aquest apartat calcularem totes les conques que trobem a dins de la plataforma: 
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Taula A5.3. Característiques de les conques sobre la plataforma 

Conca Longitud (m) Peralt Àrea (km2) 
1 320 0,07 0,002 
2 520 0,02 0,00325 
3 480 0,07 0,003 
4 540 0,02 0,003375 
5 180 0,07 0,001125 
6 400 0,02 0,0025 
7 300 0,07 0,001875 
8 320 0,02 0,002 
9 316 0,07 0,001975 

 
Alhora de calcular l’àrea s’ha tingut en compte que en els trams rectes és només la 
meitat de la plataforma com a conca (2% de peralt a cada costat), en canvi per a les 
corbes s’ha contemplat la plataforma al complet ja que desguassa tota l’aigua a un sol 
costat (amb un peralt del 7%). També s’ha suposat que tota la corba té un peralt del 
7%, tot i que realment hi ha un procés de transició, quedant-nos així del costat de la 
seguretat.  
 

4.3.2. Càlcul del coeficient K 
 
El coeficient K del CEDEX ve determinat per la següent fórmula: 
 

𝐾𝐾 = 1 +
𝑇𝑇𝐶𝐶
1,25

𝑇𝑇𝐶𝐶
1,25 + 14

 

 
Per obtenir el temps de concentració, es pot deduir fàcilment a partir d’un diagrama 
en la Instrucción 5.2 IC. Drenaje Superficial. 
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Figura A5.6. Obtenció del temps de concentració 

 
4.3.3. Càlcul de la intensitat associada al temps de concentració 

 
La intensitat de pluja corresponent a l’interval de temps del període de concentració, 
es calcula utilitzant l’expressió: 
 

𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑑𝑑

= �
𝐼𝐼1
𝐼𝐼𝑑𝑑
�

280,1−𝑇𝑇𝐶𝐶
0,1

0,4
 

 
 
On: 
 

• Id és la intensitat mitjana màxima diària definida com P’d/24. 
• I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora. El quocient I1/Id ve donat 

pel mapa d’isolínies (per Catalunya és igual a 11). 
• It = I per a t igual al temps de concentració. 
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4.3.4. Càlcul del coeficient d’escorrentiu 
 
Finalment, el coeficient d’escorrentiu utilitzat per al cas de paviments s’estima 
aproximadament de 0,75. 
 
 

4.3.5. Càlcul del cabal de disseny 
 
Amb tots els valors prèviament mencionats ja podem dur a terme el càlcul del cabal de 
disseny per a cada conca. 
 

Taula A5.4. Resultats dels cabals per cada conca 

Conca Cabal disseny 
(m3/s) 

1 0,042990608 
2 0,056112628 
3 0,061521988 
4 0,058270806 
5 0,026960944 
6 0,046285105 
7 0,041331301 
8 0,038485562 
9 0,042453226 

 
S’observa que el cabal màxim es produeix a la conca 3 amb un valor de: 
 

𝑸𝑸𝑷𝑷 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 𝐦𝐦𝟑𝟑/𝒔𝒔 

 
4.3.6. Comprovació de la capacitat de la cuneta 

 
Per saber si la cuneta proposada està ben dimensionada es compararà el cabal màxim 
que poden desguassar aquest tipus de cunetes a màxima capacitat amb el cabal de 
disseny. 
 
Per calcular el cabal màxim, s’utilitzarà la fórmula de Manning: 
 

𝑄𝑄 =
1
𝑛𝑛

· 𝑅𝑅ℎ2/3 · 𝑆𝑆 · 𝑆𝑆0,5 

 
On: 

• Q és el cabal de disseny (en m3/s). 
• n és coeficient de rugositat del material (0.013 – 0.016 segons l’Instrucción 

de Carreteras) 
• Rh és el radi hidràulic (en m). 
• S és la secció de la canonada (en m2). 
• i és el pendent (en m/m). 
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El càlcul s’ha realitzat aplicant l’equació de Manning, amb un coeficient de rugositat de 
0,015 i amb les secció abans descrita. En aquest punt s’ha considerat que la cuneta 
treballa a un 60% del seu màxim, per a guardar una major seguretat. A continuació, 
obtenim el cabal corresponent a la màxima capacitat de la cuneta: 
 

𝑸𝑸𝒎𝒎à𝒙𝒙 = 𝟏𝟏,𝟑𝟑𝟏𝟏𝟗𝟗𝟖𝟖 𝐦𝐦𝟑𝟑/𝒔𝒔 

 
Comparant els resultats dels cabals de disseny amb els resultats de la màxima 
capacitat de la cuneta, observem que aquesta té la suficient capacitat per a desguassar 
el cabal estimat. 
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APÈNDIX 1. CÀLCULS DEL DRENATGE 
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1. Taula de càlculs de drenatge transversal: 

Conca 1 2 3 4 5 6 
Àrea 0,094 0,177 0,303 0,227 0,337 0,026 
Long. Principal 0,450 0,835 0,720 0,544 0,895 0,251 
Cota superior 263,1 264,3 267 268 256,6 253 
Cota inferior 254,3 258 254,2 249,6 247,2 251,1 
Pendent mitjà 1,953 0,754 1,776 3,380 1,049 0,754 
Àrea urbana 0 0,014 0,071 0,157 0,110 0 
Mu 0 0,081 0,236 0,691 0,327 0 
Tipus conca Rural Urbana Urbana Urbana Urbana Rural 
Tc 0,144 0,126 0,071 0,038 0,084 0,110 
I 136,146 145,353 190,358 249,613 175,646 154,632 
P'0 32,5 29,970 25,193 11,134 22,373 32,5 
C 0,292 0,319 0,377 0,658 0,419 0,292 
K 1,006 1,005 1,002 1,001 1,003 1,004 
Q 1,056 2,294 6,087 10,383 6,916 0,333 

 

2. Taula de càlculs de drenatge longitudinal: 

Conca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Longitud (m) 320 520 480 540 180 400 300 320 316 
Peralt 0,07 0,02 0,07 0,02 0,07 0,02 0,07 0,02 0,07 
Amplada (m) 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 
Àrea (km2) 0,002 0,003 0,003 0,003 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 
Tc (h) 0,166 0,258 0,183 0,258 0,133 0,225 0,158 0,208 0,166 
K 1,007 1,012 1,008 1,012 1,005 1,010 1,0074 1,009 1,007 
I 102,404 81,811 97,605 81,811 114,378 87,905 105,063 91,455 102,404 
C 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Q (m3/s) 0,042 0,0561 0,0615 0,0582 0,0269 0,046 0,041 0,038 0,042 
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APÈNDIX 2. CONQUES ESTUDIADES 
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A continuació s’adjunta la representació gràfica de les conques estudiades per a la 
realització dels càlculs de drenatge: 

 

 

23 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 6. 
TRAÇAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex  6. Traçat 

2 
 

ÍNDEX DE L’ANNEX 6. TRAÇAT 
 
 

1. INTRODUCCIÓ .............................................................................................................. 3 
2. NORMATIVA UTILITZADA ............................................................................................ 3 
3. CRITERIS DE DISSENY ................................................................................................... 3 

3.1. Tipologia de carretera .......................................................................................... 3 
3.2. Velocitat de projecte ............................................................................................ 3 
3.3. Traçat en planta .................................................................................................... 3 

3.3.1. Generalitats...............................................................................................3 
3.3.2. Rectes........................................................................................................4 
3.3.3. Corbes circulars.........................................................................................4 
3.3.4. Corbes de transició....................................................................................4 

3.4. Traçat en alçat ...................................................................................................... 5 
3.4.1. Generalitats...............................................................................................5 
3.4.2. Inclinació de les rasants............................................................................5 
3.4.3. Carrils addicionals.....................................................................................5 
3.4.4. Acords verticals.........................................................................................5 

3.5. Secció transversal ................................................................................................. 6 
3.5.1. Generalitats...............................................................................................6 
3.5.2. Nombre de carrils......................................................................................6 
3.5.3. Elements de la secció transversal i les seves dimensions.........................6 
3.5.4. Bombeig en recta......................................................................................6 
3.5.5. Pendents transversals en corba................................................................6 
3.5.6. Alçada lliure...............................................................................................6 

4. ESTUDI DE LES INTERSECCIONS ................................................................................... 7 
4.1. Tipus d’interseccions ............................................................................................ 7 

5. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT ............................................................................................. 8 
6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT ........................................................ 9 
 
APÈNDIX 1. LLISTATS DE TRAÇAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex  6. Traçat 

3 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex de traçat, és la completa exposició de totes les 
característiques i paràmetres que defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada 
(Alternativa 1) per a realitzar el projecte “Variant de la C-53 a Bellcaire d’Urgell”. 
També es justificaran els criteris emprats en la definició geomètrica del traçat, tant en 
planta com en alçat, per aquesta carretera i les connexions amb les carreteres 
existents C-53 i LP-3322. 
 

2. NORMATIVA UTILITZADA 
 
El traçat de la variant de la C-53 a Bellcaire d’Urgell s’ha realitzat utilitzant la següent 
normativa: 
 

 “Norma 3.1-IC. Trazado. Instrucción de Carreteras”. Ministerio de Fomento, 
aprovada el 27 de desembre del 1999. 

 
3. CRITERIS DE DISSENY 

 
3.1. Tipologia de carretera 

Segons la normativa exposada anteriorment, podem definir aquesta variant com a una 
carretera convencional, de calçada única, sense accessos a les propietats properes i de 
tram interurbà. El terreny el podem classificar com a pla. 
 

3.2. Velocitat de projecte 

La velocitat de projecte es aquella que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i 
seguretat. 
 
En aquest cas, tenint en compte que es tracta d’una variant i que hi ha d’haver una 
continuïtat amb la carretera existent, s’ha escollit una velocitat de projecte de 90 
km/h.  
 

3.3. Traçat en planta 

 

3.3.1. Generalitats 
 
El traçat en planta d’un tram es composarà de la adequada combinació dels següents 
elements: recta, corba circular i corba de transició. 
 
La definició del traçat en planta es referirà a un eix, que defineix un punt en cada 
secció transversal. En general, la definició d’eix per a una carretera de calçada única és 
el centre de la calçada, sense tenir en compte els possibles eventuals carrils 
addicionals. 
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3.3.2. Rectes 
 
Per a evitar problemes relacionats amb el cansament, enlluernaments i excessos de 
velocitat és desitjable establir unes longituds mínimes de les alineacions rectes. 
 
D’acord amb la Norma, les longituds mínimes admissibles i màximes desitjables seran 
obtingudes utilitzant les següents expressions: 
 

                       

                       

                     

 
On, 
 

        = Longitud mínima (m) per a traçats en S (alineació recta entre 
alineacions corbes amb radis de curvatura de sentit contrari). 

        = Longitud mínima (m) per a la resta de casos. 

      = Longitud màxima (m). 

    = velocitat de projecte (km/h), definida anteriorment amb un valor de 90 

km/h. 
 

3.3.3. Corbes circulars 
 
Amb una velocitat de projecte de 90 km/h podem definir: 
 

           
      

 
On, 
 

      = Radi mínim (m) que es pot utilitzar per al traçat en planta 

 p = peralt (%) 
 

3.3.4. Corbes de transició 
 
S’adopta en tots els casos com a corba de transició la clotoide, definida amb la següent 
expressió: 
 

       
On, 
 

 R = Radi de curvatura en un punt qualsevol. 

 L = Longitud de la corba entre el seu punt d’inflexió (R = ∞) i el punt de radi R. 

 A = Paràmetre de la clotoide, característic de la mateixa. 
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3.4. Traçat en alçat 

 

3.4.1. Generalitats 
 
Per a definir el traçat en alçat es consideraran prioritàries les característiques 
funcionals de seguretat i comoditat, que es derivin de la visibilitat disponible, de la 
desitjable absència de pèrdues del traçat i d’una variació continua i gradual dels 
paràmetres. 
 
Per a la definició de l’alçat s’adoptarà que, per a carreteres de calçada única, l’eix que 
defineix l’alçat, coincidirà amb l’eix físic de la calçada (marca vial de separació de 
sentits de circulació). 
 

3.4.2. Inclinació de les rasants 
 
Per a carreteres convencionals de calçada única és defineix que per a una velocitat de 
projecte de 90 km/h (realment és de 100 km/h, però d’aquesta manera estem 
complint sobradament la Norma) la inclinació màxima serà del 4 %, podent arribar fins 
a un 5 % en casos excepcionals. 
 

3.4.3. Carrils addicionals 
 
Aquests tindran una longitud mínima de 70 metres i seran, en el cas d’aquesta variant 
projectada, de tipus paral·lel (adossat a la calçada principal i incorporant-se amb una 
transició gradual de l’amplada). 
 

3.4.4. Acords verticals 
 
Aquests seran formats per una paràbola d’eix vertical amb equació: 
 

  
  

    
 

 
Els valors mínims i desitjables del paràmetre    seran: còncau  
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3.5. Secció transversal 

 
3.5.1. Generalitats 

 
La secció transversal es fixarà en funció de la intensitat i composició del trànsit 
previsible. 
 

3.5.2. Nombre de carrils 
 
Per a carreteres de calçada única es projectaran dos carrils per calçada, un per a casa 
sentit de circulació. 
 

3.5.3. Elements de la secció transversal i les seves dimensions 
 
En una secció transversal, els elements constitutius que la formen són els carrils, els 
vorals i les bermes. A continuació és presenta una taula amb els valors de les 
dimensions presos per a aquests elements alhora de projectar la variant: 
 

Taula A6.1. Valors per al dimensionament 

Tipus de secció 7 + 3 m 

Amplada carrils 3,5 m 
Voral (exterior i interior) 2 m 
Berma 0,75 m 

  
Aquest tipus de secció és mantindrà per a totes les seccions de la carretera, ja sigui 
tronc principal, carrils d’enllaç o carrils d’acceleració o desacceleració. 
 

3.5.4. Bombeig en recta 
 
El bombeig de la plataforma en recta es projectarà de manera que s’evacuïn amb 
facilitat les aigües superficials i que el seu recorregut sobre la calçada sigui mínim. Per 
això, en carreteres convencionals de calçada única, la calçada i els vorals tindran una 
inclinació transversal del 2 % cap a cada costat a partir de l’eix de la calçada. 
 

3.5.5. Pendents transversals en corba  
 
En corbes circulars i de transició el pendent transversal de la calçada i vorals coincidirà 
amb el peralt. Les bermes tindran un pendent transversal del 4 % cap a l’exterior de la 
plataforma. 
 

3.5.6. Alçada lliure 
 
L’alçada lliure mínima sota passos superiors sobre qualsevol punt de la plataforma no 
serà inferior a 5,30 m en carreteres interurbanes i a 5 m en carreteres urbanes. 
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4. ESTUDI DE LES INTERSECCIONS 
 
Com ja s’ha comentat en l’Annex 4. Estudi d’alternatives, un dels motius per als quals 
s’ha escollit l’Alternativa 1 és per la seva capacitat d’enllaçar, apart de amb la C-53 i 
tornar a connectar amb la carretera existent, amb la carretera LP-3322 que surt de la 
població de Bellcaire d’Urgell. És per això que es realitza l’estudi de les interseccions. 
 

4.1. Tipus d’interseccions 

Hi ha diverses maneres d’enllaçar dues carreteres, però els dos grans grups són 
interseccions a nivell i interseccions a diferent nivell. 
 
Després d’analitzar les funcions que en un futur tindrà la variant projectada, s’ha 
decidit enllaçar la variant amb la carretera LP-3322 amb una intersecció a diferent 
nivell. La raó principal ha estat que un dels aspectes a millorar de l’actual C-53 és el fet 
que passa per dins del poble de Bellcaire d’Urgell i restringeix en gran part la velocitat i 
hi ha creuaments a nivell, i això perjudica el confort dels usuaris. Mencionat això, s’ha 
cregut que no era acceptable que la solució a aquest problema incorpores un enllaç al 
mateix nivell com els que ara trobem a dins del poble o com d’altres possibles, per 
exemple una rotonda. 
 
La configuració final de l’enllaç de la variant amb la carretera LP-3322 és una 
sobreelevació de la variant passant per sobre de la LP-3322, en el PK 2+470 de la 
variant. També s’ha projectat una intersecció amb doble T per a enllaçar aquestes dues 
carretes. Aquest ramal es col·locarà a la part Sud-Oest. El motiu principal es que, la 
majoria dels usuaris que utilitzaran aquest enllaç, voldrà enllaçar amb la variant per a 
dirigir-se cap a Balaguer, ja que es la ciutat propera més gran. Així doncs, veient quin 
seran els principals moviments dels usuaris, si col·loquem el ramal en la part Sud-Oest, 
minimitzarem el recorregut a descriure per a arribar a la seva destinació. 
 

 
Figura A6.1. Detall intersecció Sud 
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Les altres dues interseccions que trobem en el traçat de la variant són les connexions a 
la carretera existent (C-53). Aquestes tindran un volum molt menor de trànsit, ja que 
seran utilitzades només per aquells usuaris que tinguin com a sortida o destinació de 
viatge la població de Bellcaire d’Urgell. Veient aquesta condició, s’ha cregut oportú no 
realitzar un enllaç a diferent nivell pel seu alt cost econòmic en comparació amb un 
enllaç al mateix nivell. Així doncs és disposaran enllaços directes a la entrada i sortida 
de la població per tal de poder enllaçar amb la variant i seguidament amb la C-53. 
 
 

 
Figura A6.2. Detall intersecció Nord-Oest 

 
 

 
Figura A6.3. Detall intersecció Sud-Est 

 

 
5. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 

 
La variant neix al Nord-Oest de la població de Bellcaire d’Urgell, en el PK 137+700 de la 
C-53. En aquest punt es desvia cap al Sud per a vorejar la mencionada població. Té un 
tram de 900 metres en els quals té poques variacions de cota i va arran del terreny 
existent. Durant aquest tram enllaça una corba cap a la dreta de radi 350 metres i una 
recta de 384 metres. Arribats en aquest punt comença a augmentar la seva cota alhora 
que realitza una corba de 350 metres cap a l’esquerra. L’augment de cota es deu a que 
s’ha de deixar un pas per a camins agrícoles en el seu PK 1+120. Un cop arribat a 
aquest punt comença a baixar fins a la cota natural del terreny i realitza una recta de 
546 metres. Seguidament s’enllaça amb una corba cap a la dreta de radi 350 metres i 
continua amb una recta de 373 metres. A l’inici d’aquesta recta tornem a observar un 
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augment de la cota de la variant per tal de tornar a passar per sobre d’una altre 
carretera. Aquest punt és el PK 2+470 comentat anteriorment, on sobrepassa a la 
carretera LP-3322. Un cop superada, baixa la cota fins al terreny existent descrivint una 
corba de 350 metres de radi seguida d’una recta de 287 metres. Finalment s’enllaça 
amb la C-53, al Sud-Est de la població de Bellcaire d’Urgell, en el PK 135+100 
d’aquesta. Aquest enllaç es produeix mitjançant una corba cap a la dreta de radi 350 
metres. 
 

6. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 
 
A continuació és presenta una taula resum dels valors utilitzats en el traçat de la 
variant projectada de la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell. Les dades detallades i 
tots els llistats es troben reflectits a l’Apèndix 1. Llistats de traçat. 
 

Taula A6.2. Resum de les característiques del traçat 

Paràmetre Valor 

Velocitat de projecte 90 km/h 
Longitud 3.436,5 m 
Radi mínim 350 m 
Pendent mínim 0,018 % 
Pendent màxim 1,73 % 
Acord vertical còncau mínim 8.000 
Acord vertical convex mínim 8.000 
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APÈNDIX 1. LLISTATS DE TRAÇAT 



 Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
 Título: P:\traçat3\WIN\eix
 Fecha: 13/03/2014 18:12:28

  ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO
                                      XC o I      YC o I              PARAMETRO

  1   RECTA      0,000   61,967  324122,2328  4625935,8921 130,74838     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CLOT.     61,967   81,603  324177,1113  4625907,1126 130,74838  -169,000
                                 324177,1113  4625907,1126

  3   CIRC.    143,570  232,480  324247,8100  4625866,4594 138,16981   350,000
                                 324050,3094  4625577,5070

  4   CLOT.    376,050   81,603  324383,9453  4625683,2762 180,45594   169,000
                                 324402,4801  4625603,8568

  5   RECTA    457,653  384,071  324402,4801  4625603,8568 187,87737     0,000
                                      0,0000        0,0000

  6   CLOT.    841,724   81,603  324475,1745  4625226,7282 187,87737   169,000
                                 324475,1745  4625226,7282

  7   CIRC.    923,327  360,942  324493,7094  4625147,3087 180,45594  -350,000
                                 324827,3452  4625253,0780

  8   CLOT.   1284,268   81,603  324746,6887  4624912,4983 114,80377  -169,000
                                 324827,2669  4624899,9229

  9   RECTA   1365,871  546,391  324827,2669  4624899,9229 107,38234     0,000
                                      0,0000        0,0000

 10   CLOT.   1912,262   81,603  325369,9882  4624836,7045 107,38234  -169,000
                                 325369,9882  4624836,7045

 11   CIRC.   1993,865   55,093  325450,5664  4624824,1291 114,80377   350,000
                                 325369,9099  4624483,5494

 12   CLOT.   2048,958   81,603  325502,9581  4624807,2748 124,82468   169,000
                                 325575,7546  4624770,5101

 13   RECTA   2130,561  373,920  325575,7546  4624770,5101 132,24610     0,000
                                      0,0000        0,0000

 14   CLOT.   2504,480   81,603  325902,7241  4624589,1076 132,24610   169,000
                                 325902,7241  4624589,1076

 15   CIRC.   2586,083  155,208  325975,5207  4624552,3429 124,82468  -350,000
                                 326108,5689  4624876,0683

 16   CLOT.   2741,291   81,603  326127,2874  4624526,5692  96,59363  -169,000
                                 326208,1398  4624537,2407

 17   RECTA   2822,894  287,535  326208,1398  4624537,2407  89,17221     0,000
                                      0,0000        0,0000

 18   CLOT.   3110,429   81,603  326491,5254  4624585,9099  89,17221  -169,000
                                 326491,5254  4624585,9099



 Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
 Título: P:\traçat3\WIN\eix
 Fecha: 13/03/2014 18:12:28

  ALIN   TIPO     P.K.    LONGITUD    X Tang.     Y Tang.      AZIMUT     RADIO
                                      XC o I      YC o I              PARAMETRO

 19   CIRC.   3192,032  149,460  326572,3778  4624596,5813  96,59363   350,000
                                 326591,0963  4624247,0822

 20   CLOT.   3341,492   81,603  326718,8102  4624572,9490 123,77914   169,000
                                 326792,2007  4624537,3848

 21   RECTA   3423,095   13,414  326792,2007  4624537,3848 131,20057     0,000
                                      0,0000        0,0000

 22   RECTA   3436,508    0,000  326804,0354  4624531,0708 131,20057     0,000
                                      0,0000        0,0000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

     0,000       0,000   324122,233   4625935,892   130,7484       0,000

    20,000       0,000   324139,945   4625926,603   130,7484       0,000

    40,000       0,000   324157,657   4625917,315   130,7484       0,000

    60,000       0,000   324175,369   4625908,026   130,7484       0,000

  * 61,967       0,000   324177,111   4625907,113   130,7484       0,000

    80,000       0,000   324193,066   4625898,707   131,1108    1583,822

   100,000       0,000   324210,642   4625889,166   132,3605     750,954

   120,000       0,000   324227,958   4625879,160   134,5018     492,151

   140,000       0,000   324244,853   4625868,459   137,5347     366,012

  *143,570       0,000   324247,810   4625866,459   138,1698     350,000

   160,000       0,000   324261,152   4625856,873   141,1583     350,000

   180,000       0,000   324276,763   4625844,376   144,7961     350,000

   200,000       0,000   324291,635   4625831,007   148,4340     350,000

   220,000       0,000   324305,718   4625816,811   152,0718     350,000

   240,000       0,000   324318,969   4625801,833   155,7096     350,000

   260,000       0,000   324331,342   4625786,123   159,3474     350,000

   280,000       0,000   324342,798   4625769,733   162,9853     350,000

   300,000       0,000   324353,298   4625752,714   166,6231     350,000

   320,000       0,000   324362,810   4625735,124   170,2609     350,000

   340,000       0,000   324371,302   4625717,019   173,8987     350,000

   360,000       0,000   324378,746   4625698,459   177,5366     350,000

  *376,050       0,000   324383,945   4625683,276   180,4559     350,000

   380,000       0,000   324385,118   4625679,504   181,1570     367,803

   400,000       0,000   324390,474   4625660,237   184,1730     495,396

   420,000       0,000   324395,048   4625640,768   186,2973     758,534

   440,000       0,000   324399,107   4625621,184   187,5301    1617,923

  *457,653       0,000   324402,480   4625603,857   187,8774       0,000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   460,000       0,000   324402,924   4625601,552   187,8774       0,000

   480,000       0,000   324406,710   4625581,914   187,8774       0,000

   500,000       0,000   324410,495   4625562,275   187,8774       0,000

   520,000       0,000   324414,281   4625542,637   187,8774       0,000

   540,000       0,000   324418,066   4625522,998   187,8774       0,000

   560,000       0,000   324421,852   4625503,360   187,8774       0,000

   580,000       0,000   324425,637   4625483,721   187,8774       0,000

   600,000       0,000   324429,423   4625464,083   187,8774       0,000

   620,000       0,000   324433,208   4625444,444   187,8774       0,000

   640,000       0,000   324436,994   4625424,806   187,8774       0,000

   660,000       0,000   324440,779   4625405,167   187,8774       0,000

   680,000       0,000   324444,564   4625385,529   187,8774       0,000

   700,000       0,000   324448,350   4625365,890   187,8774       0,000

   720,000       0,000   324452,135   4625346,252   187,8774       0,000

   740,000       0,000   324455,921   4625326,613   187,8774       0,000

   760,000       0,000   324459,706   4625306,975   187,8774       0,000

   780,000       0,000   324463,492   4625287,336   187,8774       0,000

   800,000       0,000   324467,277   4625267,698   187,8774       0,000

   820,000       0,000   324471,063   4625248,059   187,8774       0,000

   840,000       0,000   324474,848   4625228,421   187,8774       0,000

  *841,724       0,000   324475,174   4625226,728   187,8774       0,000

   860,000       0,000   324478,669   4625208,789   187,5051   -1562,745

   880,000       0,000   324482,740   4625189,208   186,2446    -746,182

   900,000       0,000   324487,334   4625169,744   184,0924    -490,097

   920,000       0,000   324492,719   4625150,485   181,0487    -364,875

  *923,327       0,000   324493,709   4625147,309   180,4559    -350,000

   940,000       0,000   324499,125   4625131,541   177,4232    -350,000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   960,000       0,000   324506,602   4625112,994   173,7854    -350,000

   980,000       0,000   324515,125   4625094,905   170,1476    -350,000

   1000,000       0,000   324524,669   4625077,331   166,5097    -350,000

   1020,000       0,000   324535,200   4625060,332   162,8719    -350,000

   1040,000       0,000   324546,685   4625043,961   159,2341    -350,000

   1060,000       0,000   324559,086   4625028,274   155,5962    -350,000

   1080,000       0,000   324572,363   4625013,320   151,9584    -350,000

   1100,000       0,000   324586,472   4624999,149   148,3206    -350,000

   1120,000       0,000   324601,367   4624985,806   144,6828    -350,000

   1140,000       0,000   324617,001   4624973,337   141,0449    -350,000

   1160,000       0,000   324633,320   4624961,780   137,4071    -350,000

   1180,000       0,000   324650,274   4624951,175   133,7693    -350,000

   1200,000       0,000   324667,805   4624941,554   130,1315    -350,000

   1220,000       0,000   324685,857   4624932,951   126,4936    -350,000

   1240,000       0,000   324704,371   4624925,393   122,8558    -350,000

   1260,000       0,000   324723,286   4624918,905   119,2180    -350,000

   1280,000       0,000   324742,541   4624913,507   115,5801    -350,000

  *1284,268       0,000   324746,689   4624912,498   114,8038    -350,000

   1300,000       0,000   324762,069   4624909,196   112,2181    -433,589

   1320,000       0,000   324781,775   4624905,789   109,7274    -622,635

   1340,000       0,000   324801,582   4624903,017   108,1283   -1103,969

   1360,000       0,000   324821,435   4624900,603   107,4208   -4864,598

  *1365,871       0,000   324827,267   4624899,923   107,3823       0,000

   1380,000       0,000   324841,301   4624898,288   107,3823       0,000

   1400,000       0,000   324861,167   4624895,974   107,3823       0,000

   1420,000       0,000   324881,032   4624893,660   107,3823       0,000

   1440,000       0,000   324900,898   4624891,346   107,3823       0,000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   1460,000       0,000   324920,764   4624889,032   107,3823       0,000

   1480,000       0,000   324940,629   4624886,718   107,3823       0,000

   1500,000       0,000   324960,495   4624884,404   107,3823       0,000

   1520,000       0,000   324980,361   4624882,090   107,3823       0,000

   1540,000       0,000   325000,226   4624879,776   107,3823       0,000

   1560,000       0,000   325020,092   4624877,462   107,3823       0,000

   1580,000       0,000   325039,958   4624875,148   107,3823       0,000

   1600,000       0,000   325059,823   4624872,834   107,3823       0,000

   1620,000       0,000   325079,689   4624870,520   107,3823       0,000

   1640,000       0,000   325099,555   4624868,206   107,3823       0,000

   1660,000       0,000   325119,420   4624865,892   107,3823       0,000

   1680,000       0,000   325139,286   4624863,578   107,3823       0,000

   1700,000       0,000   325159,152   4624861,264   107,3823       0,000

   1720,000       0,000   325179,017   4624858,950   107,3823       0,000

   1740,000       0,000   325198,883   4624856,635   107,3823       0,000

   1760,000       0,000   325218,749   4624854,321   107,3823       0,000

   1780,000       0,000   325238,614   4624852,007   107,3823       0,000

   1800,000       0,000   325258,480   4624849,693   107,3823       0,000

   1820,000       0,000   325278,346   4624847,379   107,3823       0,000

   1840,000       0,000   325298,211   4624845,065   107,3823       0,000

   1860,000       0,000   325318,077   4624842,751   107,3823       0,000

   1880,000       0,000   325337,943   4624840,437   107,3823       0,000

   1900,000       0,000   325357,809   4624838,123   107,3823       0,000

  *1912,262       0,000   325369,988   4624836,704   107,3823       0,000

   1920,000       0,000   325377,674   4624835,806   107,4491    3691,004

   1940,000       0,000   325397,525   4624833,371   108,2398    1029,670

   1960,000       0,000   325417,325   4624830,551   109,9222     598,286



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   1980,000       0,000   325437,018   4624827,071   112,4961     421,639

  *1993,865       0,000   325450,566   4624824,129   114,8038     350,000

   2000,000       0,000   325456,524   4624822,663   115,9197     350,000

   2020,000       0,000   325475,750   4624817,163   119,5575     350,000

   2040,000       0,000   325494,630   4624810,574   123,1954     350,000

  *2048,958       0,000   325502,958   4624807,275   124,8247     350,000

   2060,000       0,000   325513,107   4624802,924   126,6973     404,773

   2080,000       0,000   325531,186   4624794,375   129,3971     564,887

   2100,000       0,000   325548,951   4624785,190   131,2052     934,572

   2120,000       0,000   325566,517   4624775,627   132,1218    2704,505

  *2130,561       0,000   325575,755   4624770,510   132,2461       0,000

   2140,000       0,000   325584,009   4624765,931   132,2461       0,000

   2160,000       0,000   325601,498   4624756,228   132,2461       0,000

   2180,000       0,000   325618,986   4624746,525   132,2461       0,000

   2200,000       0,000   325636,475   4624736,822   132,2461       0,000

   2220,000       0,000   325653,964   4624727,120   132,2461       0,000

   2240,000       0,000   325671,453   4624717,417   132,2461       0,000

   2260,000       0,000   325688,941   4624707,714   132,2461       0,000

   2280,000       0,000   325706,430   4624698,011   132,2461       0,000

   2300,000       0,000   325723,919   4624688,309   132,2461       0,000

   2320,000       0,000   325741,408   4624678,606   132,2461       0,000

   2340,000       0,000   325758,896   4624668,903   132,2461       0,000

   2360,000       0,000   325776,385   4624659,200   132,2461       0,000

   2380,000       0,000   325793,874   4624649,498   132,2461       0,000

   2400,000       0,000   325811,363   4624639,795   132,2461       0,000

   2420,000       0,000   325828,851   4624630,092   132,2461       0,000

   2440,000       0,000   325846,340   4624620,389   132,2461       0,000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   2460,000       0,000   325863,829   4624610,687   132,2461       0,000

   2480,000       0,000   325881,318   4624600,984   132,2461       0,000

   2500,000       0,000   325898,806   4624591,281   132,2461       0,000

  *2504,480       0,000   325902,724   4624589,108   132,2461       0,000

   2520,000       0,000   325916,306   4624581,597   131,9777   -1840,293

   2540,000       0,000   325933,909   4624572,105   130,8400    -804,087

   2560,000       0,000   325951,743   4624563,054   128,8107    -514,429

   2580,000       0,000   325969,914   4624554,703   125,8899    -378,192

  *2586,083       0,000   325975,521   4624552,343   124,8247    -350,000

   2600,000       0,000   325988,495   4624547,310   122,2933    -350,000

   2620,000       0,000   326007,467   4624540,989   118,6555    -350,000

   2640,000       0,000   326026,769   4624535,762   115,0176    -350,000

   2660,000       0,000   326046,338   4624531,645   111,3798    -350,000

   2680,000       0,000   326066,110   4624528,653   107,7420    -350,000

   2700,000       0,000   326086,021   4624526,795   104,1042    -350,000

   2720,000       0,000   326106,005   4624526,078   100,4663    -350,000

   2740,000       0,000   326125,998   4624526,503    96,8285    -350,000

  *2741,291       0,000   326127,287   4624526,569    96,5936    -350,000

   2760,000       0,000   326145,937   4624528,030    93,5808    -454,112

   2780,000       0,000   326165,791   4624530,435    91,2228    -665,848

   2800,000       0,000   326185,564   4624533,435    89,7564   -1247,523

   2820,000       0,000   326205,287   4624536,751    89,1815   -9868,478

  *2822,894       0,000   326208,140   4624537,241    89,1722       0,000

   2840,000       0,000   326224,999   4624540,136    89,1722       0,000

   2860,000       0,000   326244,710   4624543,521    89,1722       0,000

   2880,000       0,000   326264,422   4624546,907    89,1722       0,000

   2900,000       0,000   326284,133   4624550,292    89,1722       0,000



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   2920,000       0,000   326303,844   4624553,677    89,1722       0,000

   2940,000       0,000   326323,556   4624557,062    89,1722       0,000

   2960,000       0,000   326343,267   4624560,448    89,1722       0,000

   2980,000       0,000   326362,979   4624563,833    89,1722       0,000

   3000,000       0,000   326382,690   4624567,218    89,1722       0,000

   3020,000       0,000   326402,402   4624570,604    89,1722       0,000

   3040,000       0,000   326422,113   4624573,989    89,1722       0,000

   3060,000       0,000   326441,824   4624577,374    89,1722       0,000

   3080,000       0,000   326461,536   4624580,759    89,1722       0,000

   3100,000       0,000   326481,247   4624584,145    89,1722       0,000

  *3110,429       0,000   326491,525   4624585,910    89,1722     350,000

   3120,000       0,000   326500,959   4624587,525    89,2743    2984,020

   3140,000       0,000   326520,695   4624590,766    90,1468     965,835

   3160,000       0,000   326540,493   4624593,598    91,9109     576,160

   3180,000       0,000   326560,376   4624595,742    94,5665     410,528

  *3192,032       0,000   326572,378   4624596,581    96,5936     350,000

   3200,000       0,000   326580,339   4624596,917    98,0430     350,000

   3220,000       0,000   326600,336   4624596,960   101,6809     350,000

   3240,000       0,000   326620,303   4624595,861   105,3187     350,000

   3260,000       0,000   326640,175   4624593,624   108,9565     350,000

   3280,000       0,000   326659,887   4624590,256   112,5943     350,000

   3300,000       0,000   326679,373   4624585,767   116,2322     350,000

   3320,000       0,000   326698,572   4624580,172   119,8700     350,000

   3340,000       0,000   326717,420   4624573,490   123,5078     350,000

  *3341,492       0,000   326718,810   4624572,949   123,7791     350,000

   3360,000       0,000   326735,871   4624565,777   126,7639     452,670

   3380,000       0,000   326753,963   4624557,256   129,1308     662,752



Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
Titulo: P:\traçat3\WIN\eix
Fecha: 13/03/2014 18:12:28

         PK          D         X             Y         AZIMUT         RADIO

   3400,000       0,000   326771,791   4624548,192   130,6061    1236,700

   3420,000       0,000   326789,470   4624538,841   131,1899    9229,521

   3436,508       0,000   326804,035   4624531,071   131,2006       0,000



Nombre del fichero del alzado : P:\PROJECTE\TRAÇAT3 \WIN\EIX
Título: EIX
Fecha/hora última modificación: 20/05/2014 20:36:45

   NR                         P.K.         COTA     PENDIENTE%/PARAMETRO  

          P.K. INICIO       0,0000     255,1104         0,350

     TANGENTE ENTRADA      23,2962     255,1920         0,350
  1  VERTICE               45,2962     255,2690      8000,000
     TANGENTE SALIDA       67,2962     255,4670         0,900

     TANGENTE ENTRADA     886,5390     262,8401         0,900
  2  VERTICE              958,5390     263,4881     -8000,000
     TANGENTE SALIDA     1030,5390     262,8401        -0,900

     TANGENTE ENTRADA    2071,6267     253,4704        -0,900
  3  VERTICE             2182,1267     252,4759     10000,000
     TANGENTE SALIDA     2292,6267     253,9234         1,310

     TANGENTE ENTRADA    2315,5658     254,2239         1,310
  4  VERTICE             2467,5658     256,2151    -10000,000
     TANGENTE SALIDA     2619,5658     253,5855        -1,730

     TANGENTE ENTRADA    2625,0306     253,4910        -1,730
  5  VERTICE             2750,4306     251,3216     12000,000
     TANGENTE SALIDA     2875,8306     251,7730         0,360

     TANGENTE ENTRADA    2944,3182     252,0195         0,360
  6  VERTICE             2988,3182     252,1779    -20000,000
     TANGENTE SALIDA     3032,3182     252,1427        -0,080

          P.K. FINAL     3435,0000     251,8206        -0,080



 Fichero: P:\PROJECTE\TRAÇAT3\WIN\EIX
 Titulo: EIX
 Fecha: 20/05/2014 20:36:45

        PK           COTA        PENDIENTE %

        0,000     255,110       0,350

       20,000     255,180       0,350

*      23,296     255,192       0,350

       40,000     255,268       0,559

       60,000     255,405       0,809

*      67,296     255,467       0,900

       80,000     255,581       0,900

      100,000     255,761       0,900

      120,000     255,941       0,900

      140,000     256,121       0,900

      160,000     256,301       0,900

      180,000     256,481       0,900

      200,000     256,661       0,900

      220,000     256,841       0,900

      240,000     257,021       0,900

      260,000     257,201       0,900

      280,000     257,381       0,900

      300,000     257,561       0,900

      320,000     257,741       0,900

      340,000     257,921       0,900

      360,000     258,101       0,900

      380,000     258,281       0,900

      400,000     258,461       0,900

      420,000     258,641       0,900

      440,000     258,821       0,900

      460,000     259,001       0,900

      480,000     259,181       0,900
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 Titulo: EIX
 Fecha: 20/05/2014 20:36:45

        PK           COTA        PENDIENTE %

      500,000     259,361       0,900

      520,000     259,541       0,900

      540,000     259,721       0,900

      560,000     259,901       0,900

      580,000     260,081       0,900

      600,000     260,261       0,900

      620,000     260,441       0,900

      640,000     260,621       0,900

      660,000     260,801       0,900

      680,000     260,981       0,900

      700,000     261,161       0,900

      720,000     261,341       0,900

      740,000     261,521       0,900

      760,000     261,701       0,900

      780,000     261,881       0,900

      800,000     262,061       0,900

      820,000     262,241       0,900

      840,000     262,421       0,900

      860,000     262,601       0,900

      880,000     262,781       0,900

*     886,539     262,840       0,900

      900,000     262,950       0,732

      920,000     263,071       0,482

      940,000     263,143       0,232

      960,000     263,164      -0,018

      980,000     263,135      -0,268

     1000,000     263,057      -0,518
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        PK           COTA        PENDIENTE %

     1020,000     262,928      -0,768

*    1030,539     262,840      -0,900

     1040,000     262,755      -0,900

     1060,000     262,575      -0,900

     1080,000     262,395      -0,900

     1100,000     262,215      -0,900

     1120,000     262,035      -0,900

     1140,000     261,855      -0,900

     1160,000     261,675      -0,900

     1180,000     261,495      -0,900

     1200,000     261,315      -0,900

     1220,000     261,135      -0,900

     1240,000     260,955      -0,900

     1260,000     260,775      -0,900

     1280,000     260,595      -0,900

     1300,000     260,415      -0,900

     1320,000     260,235      -0,900

     1340,000     260,055      -0,900

     1360,000     259,875      -0,900

     1380,000     259,695      -0,900

     1400,000     259,515      -0,900

     1420,000     259,335      -0,900

     1440,000     259,155      -0,900

     1460,000     258,975      -0,900

     1480,000     258,795      -0,900

     1500,000     258,615      -0,900

     1520,000     258,435      -0,900
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        PK           COTA        PENDIENTE %

     1540,000     258,255      -0,900

     1560,000     258,075      -0,900

     1580,000     257,895      -0,900

     1600,000     257,715      -0,900

     1620,000     257,535      -0,900

     1640,000     257,355      -0,900

     1660,000     257,175      -0,900

     1680,000     256,995      -0,900

     1700,000     256,815      -0,900

     1720,000     256,635      -0,900

     1740,000     256,455      -0,900

     1760,000     256,275      -0,900

     1780,000     256,095      -0,900

     1800,000     255,915      -0,900

     1820,000     255,735      -0,900

     1840,000     255,555      -0,900

     1860,000     255,375      -0,900

     1880,000     255,195      -0,900

     1900,000     255,015      -0,900

     1920,000     254,835      -0,900

     1940,000     254,655      -0,900

     1960,000     254,475      -0,900

     1980,000     254,295      -0,900

     2000,000     254,115      -0,900

     2020,000     253,935      -0,900

     2040,000     253,755      -0,900

     2060,000     253,575      -0,900

*    2071,627     253,470      -0,900
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        PK           COTA        PENDIENTE %

     2080,000     253,398      -0,816

     2100,000     253,255      -0,616

     2120,000     253,152      -0,416

     2140,000     253,089      -0,216

     2160,000     253,065      -0,016

     2180,000     253,082       0,184

     2200,000     253,139       0,384

     2220,000     253,236       0,584

     2240,000     253,372       0,784

     2260,000     253,549       0,984

     2280,000     253,766       1,184

*    2292,627     253,923       1,310

     2300,000     254,020       1,310

*    2315,566     254,224       1,310

     2320,000     254,281       1,266

     2340,000     254,514       1,066

     2360,000     254,707       0,866

     2380,000     254,860       0,666

     2400,000     254,974       0,466

     2420,000     255,047       0,266

     2440,000     255,080       0,066

     2460,000     255,073      -0,134

     2480,000     255,026      -0,334

     2500,000     254,939      -0,534

     2520,000     254,812      -0,734

     2540,000     254,645      -0,934

     2560,000     254,439      -1,134
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        PK           COTA        PENDIENTE %

     2580,000     254,192      -1,334

     2600,000     253,905      -1,534

*    2619,566     253,586      -1,730

     2620,000     253,578      -1,730

*    2625,031     253,491      -1,730

     2640,000     253,241      -1,605

     2660,000     252,937      -1,439

     2680,000     252,666      -1,272

     2700,000     252,428      -1,105

     2720,000     252,224      -0,939

     2740,000     252,053      -0,772

     2760,000     251,915      -0,605

     2780,000     251,811      -0,439

     2800,000     251,740      -0,272

     2820,000     251,702      -0,105

     2840,000     251,697       0,061

     2860,000     251,726       0,228

*    2875,831     251,773       0,360

     2880,000     251,788       0,360

     2900,000     251,860       0,360

     2920,000     251,932       0,360

     2940,000     252,004       0,360

*    2944,318     252,020       0,360

     2960,000     252,070       0,282

     2980,000     252,116       0,182

     3000,000     252,142       0,082

     3020,000     252,149      -0,018

*    3032,318     252,143      -0,080
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        PK           COTA        PENDIENTE %

     3040,000     252,137      -0,080

     3060,000     252,121      -0,080

     3080,000     252,105      -0,080

     3100,000     252,089      -0,080

     3120,000     252,073      -0,080

     3140,000     252,057      -0,080

     3160,000     252,041      -0,080

     3180,000     252,025      -0,080

     3200,000     252,009      -0,080

     3220,000     251,993      -0,080

     3240,000     251,977      -0,080

     3260,000     251,961      -0,080

     3280,000     251,945      -0,080

     3300,000     251,929      -0,080

     3320,000     251,913      -0,080

     3340,000     251,897      -0,080

     3360,000     251,881      -0,080

     3380,000     251,865      -0,080

     3400,000     251,849      -0,080

     3420,000     251,833      -0,080

     3435,000     251,821      -0,080
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu determinar i calcular totes les actuacions a realitzar 

per tal de restituir o reposar els camins que es veuen afectats amb la construcció de la 

variant projectada. 

 

2. ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

En primer lloc cal avaluar quins són aquells camins amb una suficient entitat com per a 

ésser reposats. Els camins escollits han estat aquells que tenien una clara continuació 

cap a l’interior de la població transformant-se en carrers. També s’han tingut en 

compte certs camins que, per la seva situació, faciliten la mobilitat dels usuaris 

d’aquests camins agrícoles. 

S’ha de tenir present que el traçat de la variant se situa, en gran part, entre la població 

de Bellcaire d’Urgell i les diverses granges que es troben als voltants de la mencionada 

població. Això s’ha de tenir en compte alhora d’analitzar la situació per tal de 

determinar les actuacions a realitzar.  

Com es veurà a continuació, la majora d’actuacions a realitzar es situen a la part Sud-

Oest, ja que és allà on hi haurà un major moviment de vehicles agraris. A la banda 

Nord-Est de la variant s’hi troba la població de Bellcaire, que només necessita certs 

punts per a creuar la variant i això s’aconsegueix amb els dos passos a nivell projectats. 

 

3. ACTUACIONS A REALITZAR 

Camí 1:  

La variant, en el seu PK 0+510, intercepta el camí 1. Aquest té una direcció Est-Oest i 

finalitza al trobar-se amb la C-53. És un camí de terra de 4 metres d’ample. Per a la 

seva reposició s’ha decidit desviar el tram del costat esquerra de la variant, amb un 

traçat paral·lel a aquesta, fins a trobar-se amb la C-53, fora del límit del present 

projecte. El tram de la dreta de la variant es deixarà en l’estat actual per a donar accés 

a la Granja del Feliu des de l’antic traçat de la C-53. 
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Camí 2: 

La variant, en el seu PK 0+790, intercepta el camí 2. Aquest té una direcció Est-Oest i 

finalitza al unir-se amb el camí de Lleida (camí 3). És un camí de terra de 4 metres 

d’ample. Per reposar-lo s’unirà amb el camí de Lleida abans de ser intersecat per la 

variant. Això es farà amb una traça paral·lela a la variant fins a unir-se amb el camí de 

Lleida. 

Camí 3: 

La variant, en el seu PK 1+110, intercepta el camí de Lleida. Aquest té una direcció Sud-

Oest – Nord-Est. És un camí de terra de 4 metres d’amplada que, al arribar a la 

població de Bellcaire d’Urgell, es transforma en el carrer de Lleida. Al ser un camí que 

després segueix tenint un recorregut dins el poble s’ha cregut oportú que la seva 

reposició consisteixi en que la variant el sobrepassi, deixant aquest camí com a via per 

a creuar la variant per sota seu. 

Camí 4: 

La variant, en el seu PK 1+540, intercepta el camí 4. Aquest té una direcció Nord-Sud i 

és un camí de terra de 4 metres d’amplada. Com en el cas del camí 2, aquest també 

s’uneix, passada la variant, amb el camí de Lleida. Per aquest motiu, es realitzarà la 

mateixa solució que en el camí 2, unint el camí 4 amb el camí de Lleida abans de creuar 

la variant i també de forma paral·lela pel costat esquerra d’aquesta. 

Camí 5: 

La variant, en el seu PK 2+050, intercepta el camí 5. Aquest es la unió del camí de les 

Sogues i del camí del Penal, té una direcció Sud-Oest – Nord-Est i és un camí asfaltat de 

6 metres d’ample. Per a la seva reposició s’utilitzarà el recurs anterior i s’unirà, primer 

amb el camí 4 i, després, ambdós aniran a trobar-se amb el camí de Lleida (camí 3) per 

a creuar la variant en un pas inferior. 

Camí 6:  

La variant, en el seu PK 3+000, intercepta el camí del Vilot. Aquest camí té una direcció 

Sud-Oest – Nord-Est i finalitza al trobar-se amb l’antic traçat de la C-53. És un camí de 

terra de 4 metres d’ample. Per a la reposició del seu tram del costat esquerra 

s’enllaçarà paral·lelament al traçat de la variant projectada fins a trobar-se amb la LP-

3322, ja que en aquesta carretera també s’hi ha previst un pas inferior per a creuar la 

variant. Per al tram de la dreta de la variant s’utilitzarà el camí de Filella per a donar-li 

continuïtat, entrant a la població de Bellcaire d’Urgell pel Sud-Est. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LA SECCIÓ 

Com s’exposa de manera més detallada a l’Annex 11. Ferms i paviments, aquests 

camins afectats per la construcció de la variant projectada tindran les següents 

característiques. 

 Amplada = 5 metres 

 Secció formada per: 

- Capa base de 20 cm de tot-u 

- Capa superior de 30 cm de sòl adequat 

 

5. CONCLUSIONS 

Finalment, un cop previstes les actuacions a realitzar, cal dir que en total són 2300 

metres de camins a reposar.  

També cal afegir que, en els trams de camins reposats que circulen paral·lels al traçat 

de la variant projectada, s’han enllaçat també altres camins més petits i que a priori no 

s’hi havia contemplat una actuació, obtenint així una major facilitat de mobilitat en la 

zona pròxima al traçat de la variant. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objecte del present annex és el d’estimar el nombre de vehicles pesats i, per tant, la 
categoria de trànsit de vehicles pesats de la carretera projectada suportarà. L’obtenció 
d’aquest paràmetre permetrà dimensionar el tipus de ferm del que haurà de disposar 
la carretera objecte d’estudi i calcular els nivells de servei de la mateixa per tal 
d’assegurar-ne la seva funcionalitat. 
 
2. PRESA DE DADES 
 
Per a realitzar aquest estudi s’han utilitzat les dades facilitades per la Generalitat de 
Catalunya (departament de Territori i Sostenibilitat) en el seu document Pla 
d’aforaments 2012. També s’ha utilitzat, per a la determinació del nivell de servei de la 
carretera projectada, l’estudi de Enginyeria de Trànsit, realitzat per l’Institut 
d’Enginyers de Trànsit dels Estats Units. 
 
En primer lloc trobem l’estació que realitza la presa de dades més propera a la nostra 
zona d’estudi. Aquesta estació és la següent: 
 

Taula A8.1. Característiques de la estació de Vallfogona d Balaguer 

Codi 175125 

Població Vallfogona de Balaguer 
Carretera C-53 
Carrils 2 
PK 142,37 
Tipus d’estació Permanent 
Font de dades S.I.E.V. 
IMD 7.569 
% vehicles pesats 10,05 
Velocitat mitja (km/h) 73,22 
Definició del tram Límit C. Urgell - Noguera //C-13, Vallfogona B 

 
També s’ha contemplat una altre estació que ens dona informació sobre la carretera 
LP-3322, que es la que s’enllaça amb la variant projectada en aquest treball. No s’han 
realitzat estudis de trànsit en aquesta carretera, però s’ha cregut convenient incloure 
també aquesta informació. La estació mencionada és la següent: 
 

Taula A8.2. Característiques de la estació de Linyola 

Codi 33322115 

Població Linyola 
Carretera LP-3322 
Carrils 2 
PK 11,500 
Tipus d’estació Cobertura 
Font de dades S.T.C.L. 
IMD 2.082 
% vehicles pesats 9,26 
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Velocitat mitja (km/h) 76,03 
Definició del tram LV-3331, Linyola - BELLCAIRE (C-53) 

 
Les dades detallades preses per l’estació de Vallfogona de Balaguer (175125) estan 
reflectides a l’Apèndix 2. Dades detallades dels aforaments de l’estació de Linyola no hi 
trobem dades detallades per ser una estació de cobertura. 
 
Arribats en aquest punt cal dir que la IMD que s’observa en l’estació de Vallfogona de 
Balaguer (175125) correspon a un punt quilomètric de la carretera C-53 diferent al de 
la zona d’estudi del projecte. La mencionada estació es situa al PK 142,37 i la població 
de Bellcaire d’Urgell es situa en el PK 136. Així doncs, i observant la ubicació de 
l’estació permanent, no és difícil pensar que la IMD pot variar bastant d’un punt a un 
altre. El motiu és que l’estació es pot trobar influïda pel trànsit de la C-13 així com 
també per la C-12 i C-26, que circulen al voltant. També mencionar que al costat hi 
trobem la població de Balaguer (16.665 habitants el 2013), d’una entitat àmpliament 
superior a la de Bellcaire d’Urgell (1315 habitants el 2013). A continuació és presenta 
una figura per a descriure gràficament la situació de la zona del projecte i l’estació de 
Vallfogona. 
 

 
Figura A8.1. Situació de l’estació i la zona de l’estudi del projecte 

 
 
També cal dir que alhora de visitar la mencionada població en diverses ocasions, per a 
realitzar-hi diferents tasques, s’ha pogut comprovar que en la carretera C-53 en el seu 
pas per Bellcaire d’Urgell s’hi troba molt poc trànsit, ja sigui en festius o laborables i en 
diferents franges horàries.  
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Un altre factor a considerar és la falta de exactitud alhora de suposar un creixement 
anual del 4 %. Actualment, segons les dades obtingudes, fa diversos anys que la IMD 
no augmenta sinó que en alguns casos inclús decreix.  
 
Així doncs s’ha cregut oportú realitzar aquest projecte agafant les dades de l’estació de 
l’estació de Vallfogona de Balaguer (175125) però, tenint en compte aquests factors 
abans mencionats, no s’ha fet un estudi de la situació futura de la variant projectada. 
 
3. DADES UTILITZADES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
A continuació i, tenint en compte tot el mencionat anteriorment, s’exposa un resum de 
les dades a utilitzar durant la realització del projecte: 
 

Taula A8.3. IMD utilitzada a l’estudi 

IMD 7.569 

% vehicles pesats 10,05 
IMDp 760,68 

 
4. CÀLCUL DEL NIVELL DE SERVEI 
 

4.1. Introducció 
 
Per a qualsevol carretera, és convenient que aquesta funcioni amb intensitats de 
trànsit bastant inferiors a la seva capacitat, tenint en compte que s’ha d’evitar el 
sobredimensionament de les carreteres. Per a aconseguir això, s’ha de aconseguir un 
punt òptim entre el funcionament i el cost. 
 
Per a aquest motiu, s’estableix una escala de condicions de circulació, de millors a 
pitjors, des del punt de vista de l’usuari de la via. S’utilitzen sis nivells de servei amb la 
nomenclatura de la A a la F, de millor a pitjor respectivament. 
 

 Nivell de Servei A: 
 
- La velocitat dels vehicles és la que escull lliurament cada conductor. 
- Quan un vehicle arriba a un altre més lent pot avançar-lo sense patir 

demora. 
- Correspon a unes condicions de circulació lliure i fluida. 

 

 Nivell de Servei B: 
 

- Representa unes condicions raonablement bones dins del règim de 
circulació lliure. 

- La velocitat dels vehicles més ràpids es veu influenciada per la dels altres 
vehicles. 

- Petites demores en certs trams, tot i que sense arribar a formar-se cues, ja 
que existeixen suficients oportunitats d’avançament. 

- Correspon a unes condicions de circulació estable amb velocitat mitja i alta. 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 8. Estudi de trànsit 

6 
 

 Nivell de Servei C: 
 

- La major part dels conductors hauran d’ajustar la seva velocitat tenint en 
compte la dels vehicles que els precedeixen. 

- Augmentant les demores en els avançaments, a causa de la reducció de 
possibilitats de realitzar-los. 

- Formació de petites cues o grups de vehicles que circulen a la mateixa 
velocitat. 

- Correspon a una circulació estable. 
 

 Nivell de Servei D: 
 

- Tots els conductors hauran de regular la seva velocitat tenint en compte la 
marxa dels vehicles precedents. 

- La velocitat mitja es redueix i es formen llargues cues, ja que resulta difícil 
avançar a altres vehicles. 

- La circulació s’aproxima a la inestabilitat. 
 

 Nivell de Servei E: 
 

- La velocitat mitja de tots els conductors es pràcticament la mateixa. 
- Es tracta d’una cua contínua de vehicles, on la velocitat mitja es molt 

reduïda, la separació entre vehicles es petita i on resulta impossible 
qualsevol maniobra d’avançament. 

- Correspon a condicions de circulació en les que la intensitat de trànsit arriba 
a la capacitat de la carretera. 

 

 Nivell de Servei F: 
 

- Correspon a totes les situacions en les que es produeixen retencions de 
trànsit, és a dir, una circulació congestionada. 

- Cues de vehicles que avancen molt lentament i amb freqüents parades i 
arrancades successives. 

- La situació resulta completament inacceptable i s’observa la existència 
d’una secció la qual la seva capacitat és insuficient per a la demanda. 

 
 

4.2. Càlcul de la velocitat lliure 
 

              
 
On, 
 

 VL = Velocitat lliure real (km/h) 

 VLB = Velocitat lliure bàsica (km/h) 

     = Factor d’ajust per l’ample de carril i borades 

    = Factor d’ajust pel nombre d’accessos 
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A continuació és mostren les taules per tal de definir aquests coeficients: 
 

Taula A8.4. Factor d’ajust per l’ample de carril i borades 

 
 
 

Taula A8.5. Factor d’ajust pel nombre d’accessos 

 
 
 

4.3. Càlcul de la intensitat punta equivalent 
 

    
  

            
 

 
On, 
 

 IPE = Intensitat punta equivalent (vl/h) 

 IP = Intensitat de projecte (veh/h) 

 FHP = Factor d’hora punta dels 15 minuts 

 N = Nombre de carrils de la calçada d’estudi 

     = Factor d’equivalència a vehicles lleugers 

    = Factor d’equivalència a terreny pla 
 
El paràmetre IP correspon també a la intensitat de la hora 30. Així doncs, mirant 
l’Apèndix 2. Dades detallades dels aforaments, podem determinar el seu valor. 
 
Seguidament, es procedeix al càlcul del factor    : 
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On, 
 

     = Factor d’equivalència a vehicles lleugers 

     = Percentatge de vehicles pesats 

 E = equivalent en vehicles lleugers 
 
Aquest paràmetre E s’extreu de la següent taula: 
 

Taula A8.6. Equivalent en vehicles lleugers per al càlcul de la velocitat mitja del recorregut 

 
 
 

Taula A8.7. Equivalent en vehicles lleugers per al càlcul del percentatge del temps de demora 

 
 
El coeficient FHP, factor d’hora punta dels 15 minuts, és pot utilitzar amb un valor de 
0,95 per a zones rurals. 
 
I finalment, el coeficient    s’obté de la següent taula: 
 
Taula A8.8. Factor d’equivalència a terreny pla per al càlcul de la velocitat mitja del recorregut 
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Taula A8.9. Factor d’equivalència a terreny pla per al càlcul del percentatge temps de demora 

 
 
 

4.4. Càlcul de la velocitat mitja de recorregut 
 

                     

 
On,  
 

 VM = Velocitat mitja de recorregut (km/h) 

 VL = Velocitat lliure (km/h) 

 IPE = Intensitat punta equivalent (vl/h) 

     = Factor d’ajust per efecte de les zones amb prohibició d’avançament 

 
Aquest factor     s’obté a la següent taula: 

 
Taula A8.10. Factor d’ajust per efecte de les zones amb prohibició d’avançament 
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4.5. Càlcul del percentatge de temps de demora 
 

                                  

 
On, 
 

 % TD = Percentatge de temps de demora (%) 

 IPE = Intensitat punta equivalent (vl/h) 

       = Factor d’ajust per efecte del repartiment entre sentits i de les zones 

amb prohibició d’avançament 
 
El factor d’ajust       s’obté a la següent taula: 

 
Taula 8.11. Factor d’ajust per efecte rel repartiment entre sentits i de les zones amb 

prohibició d’avançament 
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4.6. Obtenció del nivell de servei 
 
Per a determinar el nivell de servei primer s’ha de conèixer si la variant a projectar és 
de Classe I o II. 
 

1. Les carreteres de Classe I són aquelles carreteres de dos carrils, generalment de 
les xarxes primàries, que tenen per funció principal la mobilitat i en la que els 
conductors esperen viatjar a una velocitat relativament alta.  

 
2. Les carreteres de Classe II són aquelles carreteres de dos carrils, generalment 

en les xarxes locals, que tenen per funció principal la accessibilitat i en les que 
els conductors no necessàriament esperen viatjar a una alta velocitat. 

 
Es podria dir que la variant projectada té part de les dues classes, ja que serveix per a 
mobilitzar els usuaris a alta velocitat (és una de les funcions principals del projecte), 
però també és utilitzada per a donar accessibilitat a la població de Bellcaire d’Urgell i 
també enllaçar amb la carretera LP-3322. Tot i així, i contrastant el possible futur 
volum de usuaris que realitzaran aquestes dues opcions, es considera més important la 
primera funció i per tant, es defineix la variant com a carretera de Classe I. 
 
Un cop definit això, passem a veure com es defineix cada un dels nivells a partir de la 
velocitat mitja de recorregut i també a partir del percentatge de temps de demora. 
 

Taula A8.12. Nivells de Servei en carreteres de dos carrils de Classe I 

 
 
Seguidament, es mostra una taula resum amb els resultats obtinguts seguint totes les 
indicacions abans mencionades. El detall dels càlculs realitzats es troben a l’Apèndix 1. 
Taules de càlculs per a determinar el nivell de servei. 
 

Taula A8.13. Resultat del nivell de servei 

Vel. mitja de recorregut Temps de demora 

78,8 km/h 45,5% 

70 - 80 35 - 50 

NIVELL C NIVELL B 
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4.7. Conclusions 
 

Finalment, un cop observats els resultats, cal comentar que la solució òptima seria la 
obtenció de un nivell de servei A en ambdós casos. Tot i així cal veure que la velocitat 
mitja de recorregut es molt pròxima a 80 i que, per tant, ja ens situaríem en un nivell B. 
També cal recordar que estem projectant una variant que ha de tenir una continuïtat 
amb la carretera existent, és a dir, no tindria sentit plantejar-se una variant ampliant 
nombre de carrils o altres paràmetres per a obtenir un nivell de servei A, ja que es 
tracta només de 3,42 km de variant respecte als quasi 150 km que recorre la C-53. 
Afegir també que, com s’ha comentat abans, s’està treballant amb una IMD superior a 
la real, ja que aquesta no s’ha pogut estimar per falta de dades i mitjans. 
 
Amb tot el que s’ha mencionat i exposat, es conclou que és una solució acceptable des 
del punt de vista de l’estudi del trànsit. 
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APÈNDIX 1. TAULES DE CÀLCULS PER A DETERMINAR EL NIVELL DE SERVEI 
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Càlcul de la velocitat lliure 

VLB 90 km/h 

Fls 0,7 

Fa 2 

VL 87,3 km/h 

 

Càlcul de la intensitat punta equivalent 

IP 881 veh/h 

FHP 0,95 

N 2 

Ft (VM) 1 

Ft (% TD) 1 

% Vp 10,05 % 

E (VM) 1,1 

E (% TD) 1 

Fvp (VM) 0,99 

Fvp (% TD) 1 

IPE (VM) 468,3 vl/h 

IPE (% TD) 463,7 vl/h 

 

Càlcul de la velocitat mitja de recorregut 

VL 87,3 km/h 

IPE (VM) 468,3 vl/h 

Fpa 2,65 

VM 78,8 km/h 

 

Càlcul del percentatge de temps de demora 

IPE (% TD) 463,7 vl/h 

Fr/pa 12 

% TD 45,5 % 
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APÈNDIX 2. DADE DETALLADES DELS AFORAMENTS 



DIES AFORATS

INTENSITATS MITJANES

INTENSITATS MITJANES DE PESANTS

FACTORS

FACTORS PESANTS

VOLUM PER SENTIT

VOLUM PESANTS PER SENTIT

VOLUM PER DIA DE LA SETMANA

VOLUM PESANTS PER DIA DE LA SETMANA

VOLUM PER LONGITUD

HORA PUNTA

HORES 30 - 50 - 100

ÍNDEX DE FIABILITAT

VELOCITAT MITJANA PER SENTIT

VELOCITAT MITJANA

dies totals
dl. a dv.
dissabtes
diumenges

IMD
IMD dl. a dv.
IMD dissabtes
IMD diumenges

IMD
IMD dl. a dv.
IMD dissabtes
IMD diumenges

Factor L
Factor S

Factor L
Factor S

> Vallfogona B.
> Vilagrassa

> Vallfogona B.
> Vilagrassa

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge

2-6 m
6-X m
0-2 m

Dia
Hora
Volum

Hora 30
Hora 50
Hora 100

IFa

> Vallfogona B.
> Vilagrassa

Velocitat

Aforaments - 2012

Estació:
Carrils:

2012

1-2 Data llista: 01/02/2013 Vallfogona de Balaguer_(C-53)

31
22

4
5

7.057
7.376
6.414
6.102

739
946
270
175

1,0519

1,0291

48,38
51,62

48,33
51,67

14,49
15,79
14,32
14,55
15,49
13,00
12,37

17,02
27,13
17,36
16,51
13,23

5,30
3,45

89,42
10,42

0,17

27
18.00

855

Data:
Data:
Data:

87,72

28
20

4
4

7.349
7.709
6.470
6.430

744
951
262
192

1,0065

1,0230

49,69
50,31

48,68
51,32

14,04
15,44
13,94
14,01
17,49
12,58
12,50

18,12
21,29
17,35
16,86
17,67

5,03
3,68

89,71
10,13

0,16

17
19.00

991

01-11
01-11
11-10

26
19

4
3

7.799
7.924
7.703
7.271

787
1.013

272
173

0,9792

0,9607

50,04
49,96

49,15
50,85

13,89
14,30
13,72
13,35
17,27
14,13
13,34

17,66
23,01
18,43
13,93
18,87

4,95
3,15

89,34
10,27

0,39

30
18.00

937

30
21

4
5

8.148
8.553
7.571
6.703

811
1.054

257
148

0,9071

0,9232

48,58
51,42

47,11
52,89

14,49
17,98
13,75
14,35
14,43
13,26
11,74

15,77
26,50
19,05
17,22
14,37

4,50
2,59

89,86
9,82
0,32

17
17.00
1.784

27
20

3
4

7.774
7.804
7.812
7.588

808
1.041

275
177

0,9942

0,9349

50,80
49,20

51,60
48,40

13,97
13,35
13,69
14,03
16,91
14,22
13,82

17,73
19,82
19,06
17,60
17,75

4,89
3,14

88,66
10,65

0,69

27
19.00

816

31
23

4
4

7.883
7.986
7.926
7.322

735
933
306
176

0,9715

1,0434

50,74
49,26

51,54
48,46

14,53
13,81
13,44
14,21
16,34
14,38
13,29

18,42
20,74
15,44
18,26
17,85

5,90
3,39

89,64
9,55
0,80

3
19.00

788

30
20

5
5

7.577
7.720
7.647
6.792

780
992
337
162

1,0051

0,9806

51,17
48,83

52,15
47,85

14,64
13,11
13,99
14,08
16,95
14,42
12,81

17,70
15,96
19,36
19,41
18,44

6,17
2,97

89,41
9,86
0,73

8
11.00

911

29
22

4
3

7.568
7.720
7.269
7.108

788
1.007

295
187

1,0051

0,9665

50,08
49,92

50,94
49,06

13,81
13,70
15,07
15,06
15,25
13,71
13,41

17,77
22,68
19,42
17,74
13,54

5,41
3,44

88,76
10,85

0,39

14
18.00
1.081

Volum:
Volum:
Volum:

30
22

4
4

7.124
7.172
7.271
6.734

734
928
309
185

1,0818

1,0487

50,63
49,37

51,37
48,63

14,43
12,80
13,40
15,02
16,11
14,66
13,58

18,69
22,87
15,22
16,41
17,24

5,98
3,59

89,24
10,47

0,28

1
12.00

916

881
842
775

24
16

4
4

6.985
7.103
6.951
6.426

588
730
291
174

1,0923

1,3336

50,29
49,71

51,17
48,83

14,23
12,88
13,98
14,94
16,64
14,20
13,13

16,45
15,56
16,28
21,11
19,32

7,06
4,22

91,67
8,10
0,23

9
18.00

949

73,20
73,24

73,22

347
249

49
49

7.569
7.759
7.387
6.802

760
973
288
172

1.0000
0,9755

1.0000
0,7819

49,82
50,18

49,86
50,14

14,22
14,25
13,97
14,36
16,43
13,95
12,85

17,37
21,31
17,89
17,65
17,08

5,49
3,28

89,48
10,05

0,47

km/h
km/h

km/h

Gener Febrer Març Abril Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. IMDMaig

31
23

4
4

7.816
8.066
8.017
6.364

822
1.062

292
150

0,9619

0,9162

47,60
52,40

45,40
54,60

14,23
13,87
14,14
14,59
16,98
14,60
11,59

17,19
19,49
18,26
19,78
17,56

5,09
2,62

88,47
10,78

0,75

25
18.00

934

Hora:
Hora:
Hora:

Juny

30
21

5
4

7.745
7.960
7.525
6.888

789
1.013

287
174

0,9747

0,9610

50,22
49,78

51,99
48,01

13,90
13,99
14,08
14,21
17,08
13,96
12,78

16,50
19,72
19,74
17,55
18,14

5,19
3,16

89,29
10,07

0,64

22
18.00

874

13.00
11.00
18.00

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%
%
%

%
%

%
%

%
%

%
%

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%
%

%

%
%
%
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%
%
%
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%
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%
%

%
%

%
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%
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%
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex conté l’estudi del moviment de terres que es produeix amb motiu de 
la construcció de la variant de la C-53 al seu pas per la població de Bellcaire d’Urgell. 
Els objectius que es persegueixen en el present annex són bàsicament els següents: 
 

 Establir la classificació de les excavacions a realitzar.  

 Determinar l’excavabilitat del terreny en cada tram. 

 Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció 
dels terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació. 

 
A l'Annex 3. Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic-geotècnic 
realitzat pel projecte on s’estudien els condicionants geotècnics del moviment de 
terres, en tots els seus aspectes, com són l’excavabilitat, estabilitat, utilització, 
construcció de terraplens, desmunts, etc. 
 
 

2. DESMUNTS I TERRAPLENS 
 
Els desmunts i terraplens que és generen amb la realització de la variant projectada no 
són de gran volum degut a la horitzontalitat del terreny. Tot hi així hi trobem un màxim 
d’alçada en terraplens de gairebé 7 metres per tal de passar per sobre de dues 
carreteres (una és la LP-3322 i l’altre és un camí agrícola). Així doncs, i veient la mida 
els terraplens i desmunts, s’ha considerat apropiat realitzar aquests amb uns talussos 
de 3(H):2(V). 
 

Com s’observa en l’Annex 3. Geologia i geotècnia, els terrenys que ens trobem al pas 
de la variant són de fàcil excavabilitat, podent-los extreure amb una retroexcavadora. 
 
La cubicació del moviment de terres s’ha obtingut mitjançant el programa de traçat de 
carreteres WinH. Les principals unitats d’obra relacionades amb el moviment de terres: 
són l’excavació de desmunts, terraplenat total, terraplenat de la pròpia obra i/o de 
préstec, i abocador. A l’Apèndix 1. Llistats de moviments de terres d’aquest annex es 
presenta un extracte dels resultats obtinguts amb el programa de traçat sobre els 
moviments de terra. 
 

3. APROFITAMENT DE MATERIALS 
 
Tal i com es recull a l’Annex 3. Geologia i Geotècnia, i d’acord amb la classificació dels 
sòls que estableix el PG-3, al llarg de la traça del projecte ens trobem amb dos tipus de 
sòls: sòls tolerables i sòls marginals. 
 
De les investigacions realitzades a la campanya de camp (sondeigs) i d’acord amb 
l’estudi geotècnic, s’arriba a la conclusió que els materials quaternaris (glacis, col·luvial 
i fons de vall) que trobem al llarg de la traça de la variant es poden classificar com a 
sòls tolerables, no sent així amb els materials terciaris que es classifiquen com a sòls 
marginals. D’acord amb les especificacions del PG-3 per a la formació de terraplens els 
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sòls inadequats no es poden utilitzar en cap zona dels reblerts, i per tant, el volum 
excavat d’aquest material haurà de ser portat a l’abocador. 
 
Per tant, de les excavacions en desmunt en les que s’obtinguin materials del quaternari 
(sòls tolerables) aquests es podran aprofitar en la formació de terraplens, i de les 
excavacions en desmunt, s’hi s’obtinguessin materials del terciari (sòls marginals) no 
serien aprofitables en la construcció dels reblerts. Tot i així, els materials quaternaris 
recobreixen als del terciari i, per tant, només es trobaran materials terciaris en 
excavacions profundes, de l’ordre de dos metres segons l’Annex 3. Geologia i 
geotècnia. Així doncs, en el transcurs del traçat no hi ha desmunts que arribin a aquest 
valor i, per tant podrem utilitzar tot el material extret en desmunt per a aprofitar-lo 
com a terraplè. 
 
 

4. CONCLUSIONS 
 
A continuació es presenta una taula resum amb les principals dades del moviment de 
terres per a la construcció del present projecte: 
 

Taula A9.1. Resum dels amidaments 
Amidaments Volum (m3) 

Excavacions en desmunt  21.795,9 

Terraplè 

Total 128.977,7 

Aprofitat 21.795,9 

Préstec 107.181,8 

Terra vegetal  22.278,3 

Sòl seleccionat tipus 2  52.635,2 
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APÈNDIX 1. LLISTATS DE MOVIMENTS DE TERRES 



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:1
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

      0,0     1,2      0,0     0,0       2,5       0,0      4,7      0,0     14,4      0,0      0,0
             37,3      0,0     0,0       6,4       9,3     13,3     31,3     39,4      0,0      0,0
      5,0    13,8      0,0     0,0       0,1       3,7      0,6     12,5      1,3      0,0      0,0
             71,6      0,0     0,0       0,2      19,1      2,1     63,6      4,2      0,0      0,0
     10,0    14,9      0,0     0,0       0,0       3,9      0,2     12,9      0,4      0,0      0,0
             73,4      0,0     0,0       0,0      19,6      0,8     64,6      1,8      0,0      0,0
     15,0    14,5      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             70,9      0,0     0,0       0,3      19,5      0,7     65,5      0,9      0,0      0,0
     20,0    13,9      0,0     0,0       0,1       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             68,7      0,0     0,0       0,6      19,5      0,6     66,4      0,0      0,0      0,0
     25,0    13,6      0,0     0,0       0,1       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             67,3      0,0     0,0       0,7      19,6      0,7     66,4      0,0      0,0      0,0
     30,0    13,3      0,0     0,0       0,1       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             65,6      0,0     0,0       0,7      19,6      0,7     66,4      0,0      0,0      0,0
     35,0    13,0      0,0     0,0       0,2       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             64,0      0,0     0,0       0,8      19,6      0,7     66,4      0,0      0,0      0,0
     40,0    12,7      0,0     0,0       0,2       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             62,7      0,0     0,0       0,7      19,7      0,7     66,6      0,3      0,0      0,0
     45,0    12,4      0,0     0,0       0,1       4,0      0,1     13,3      0,1      0,0      0,0
             61,1      0,0     0,0       0,6      20,0      0,8     66,9      0,8      0,0      0,0
     50,0    12,0      0,0     0,0       0,1       4,0      0,2     13,4      0,2      0,0      0,0
             58,8      0,0     0,0       0,6      20,0      1,3     66,5      2,2      0,0      0,0
     55,0    11,5      0,0     0,0       0,1       4,0      0,3     13,2      0,7      0,0      0,0
             56,3      0,0     0,0       0,5      19,3      2,5     64,0      5,9      0,0      0,0
     60,0    11,0      0,0     0,0       0,1       3,7      0,7     12,4      1,7      0,0      0,0
             53,5      0,0     0,0       0,7      17,8      4,3     59,6     11,7      0,0      0,0
     65,0    10,4      0,0     0,0       0,2       3,4      1,1     11,4      3,0      0,0      0,0
             50,5      0,0     0,0       0,9      13,7      8,9     46,0     26,6      0,0      0,0
     70,0     9,8      0,0     0,0       0,2       2,1      2,5      7,0      7,6      0,0      0,0
             47,5      0,0     0,0       1,0       7,9     15,1     26,7     47,1      0,0      0,0
     75,0     9,2      0,0     0,0       0,2       1,1      3,6      3,7     11,2      0,0      0,0
             44,4      0,0     0,0       1,2       3,4     20,1     11,3     63,7      0,0      0,0
     80,0     8,6      0,0     0,0       0,3       0,3      4,5      0,9     14,3      0,0      0,0
             41,5      0,0     0,0       1,4       0,6     23,2      2,1     73,9      0,0      0,0
     85,0     8,1      0,0     0,0       0,3       0,0      4,8      0,0     15,3      0,0      0,0
             39,0      0,0     0,0       1,5       0,0     24,2      0,0     77,0      0,0      0,0
     90,0     7,5      0,0     0,0       0,3       0,0      4,9      0,0     15,5      0,0      0,0
             36,4      0,0     0,0       1,7       0,0     24,6      0,0     78,0      0,0      0,0
     95,0     7,0      0,0     0,0       0,3       0,0      5,0      0,0     15,7      0,0      0,0
             33,6      0,0     0,0       1,8       0,0     25,0      0,0     79,0      0,0      0,0
    100,0     6,5      0,0     0,0       0,4       0,0      5,0      0,0     15,9      0,0      0,0
             30,9      0,0     0,0       2,0       0,0     25,5      0,0     80,0      0,0      0,0
    105,0     5,9      0,0     0,0       0,4       0,0      5,1      0,0     16,1      0,0      0,0
             28,0      0,0     0,0       2,2       0,0     25,9      0,0     80,9      0,0      0,0
    110,0     5,3      0,0     0,0       0,5       0,0      5,2      0,0     16,3      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1163,1      0,0     0,0      26,5     268,3    221,7    900,6    673,5      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:2
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    110,0     5,3      0,0     0,0       0,5       0,0      5,2      0,0     16,3      0,0      0,0
             25,2      0,0     0,0       3,3       0,0     26,2      0,0     81,8      0,0      0,0
    115,0     4,8      0,0     0,0       0,9       0,0      5,3      0,0     16,5      0,0      0,0
             22,5      0,0     0,0       4,2       0,0     26,6      0,0     82,6      0,0      0,0
    120,0     4,3      0,0     0,0       0,8       0,0      5,4      0,0     16,6      0,0      0,0
             20,0      0,0     0,0       4,9       0,0     26,9      0,0     83,3      0,0      0,0
    125,0     3,7      0,0     0,0       1,1       0,0      5,4      0,0     16,7      0,0      0,0
             17,3      0,0     0,0      10,3       0,0     27,2      0,0     84,0      0,0      0,0
    130,0     3,2      0,0     0,0       3,0       0,0      5,5      0,0     16,9      0,0      0,0
             15,5      0,0     0,0      15,2       0,0     27,5      0,0     84,6      0,0      0,0
    135,0     3,0      0,0     0,0       3,1       0,0      5,5      0,0     17,0      0,0      0,0
             14,3      0,0     0,0      15,7       0,0     27,8      0,0     85,3      0,0      0,0
    140,0     2,7      0,0     0,0       3,2       0,0      5,6      0,0     17,1      0,0      0,0
             12,9      0,0     0,0      16,2       0,0     28,1      0,0     86,0      0,0      0,0
    145,0     2,4      0,0     0,0       3,3       0,0      5,7      0,0     17,3      0,0      0,0
             11,2      0,0     0,0      16,7       0,0     28,4      0,0     86,8      0,0      0,0
    150,0     2,0      0,0     0,0       3,4       0,0      5,7      0,0     17,5      0,0      0,0
              9,3      0,0     0,0      17,2       0,0     28,8      0,0     87,7      0,0      0,0
    155,0     1,7      0,0     0,0       3,5       0,0      5,8      0,0     17,6      0,0      0,0
              7,7      0,0     0,0      19,8       0,0     29,2      0,0     88,7      0,0      0,0
    160,0     1,4      0,0     0,0       4,4       0,0      5,9      0,0     17,8      0,0      0,0
              6,1      0,0     0,0      22,4       0,0     29,4      0,0     89,2      0,0      0,0
    165,0     1,0      0,0     0,0       4,6       0,0      5,9      0,0     17,9      0,0      0,0
              4,7      0,0     0,0      28,1       0,0     29,6      0,0     89,4      0,0      0,0
    170,0     0,9      0,0     0,0       6,7       0,0      5,9      0,0     17,9      0,0      0,0
              4,1      0,0     0,0      34,1       0,0     29,8      0,0     89,6      0,0      0,0
    175,0     0,8      0,0     0,0       7,0       0,0      6,0      0,0     17,9      0,0      0,0
              3,3      0,0     0,0      34,8       0,0     29,9      0,0     89,9      0,0      0,0
    180,0     0,6      0,0     0,0       7,0       0,0      6,0      0,0     18,0      0,0      0,0
              2,4      0,0     0,0      34,8       0,0     29,9      0,0     90,0      0,0      0,0
    185,0     0,4      0,0     0,0       6,9       0,0      6,0      0,0     18,0      0,0      0,0
              1,0      0,0     0,0      35,2       0,0     30,0      0,0     90,2      0,0      0,0
    190,0     0,1      0,0     0,0       7,1       0,0      6,0      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      41,2       0,0     30,2      0,0     90,4      0,0      0,0
    195,0     0,0      0,0     0,0       9,3       0,0      6,1      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      48,4       0,0     30,4      0,0     90,5      0,0      0,0
    200,0     0,0      0,0     0,0      10,0       0,0      6,1      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      52,0       0,0     30,7      0,0     90,7      0,0      0,0
    205,0     0,0      0,0     0,0      10,8       0,0      6,2      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      55,7       0,0     31,0      0,0     90,8      0,0      0,0
    210,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      6,2      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      60,0       0,0     31,3      0,0     90,9      0,0      0,0
    215,0     0,0      0,0     0,0      12,5       0,0      6,3      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      65,4       0,0     31,6      0,0     91,0      0,0      0,0
    220,0     0,0      0,0     0,0      13,7       0,0      6,4      0,0     18,2      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1340,8      0,0     0,0     662,0     268,3    862,8    900,6   2607,1      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:3
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    220,0     0,0      0,0     0,0      13,7       0,0      6,4      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      71,2       0,0     31,9      0,0     91,1      0,0      0,0
    225,0     0,0      0,0     0,0      14,8       0,0      6,4      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      76,8       0,0     32,2      0,0     91,1      0,0      0,0
    230,0     0,0      0,0     0,0      15,9       0,0      6,5      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      83,6       0,0     32,5      0,0     91,1      0,0      0,0
    235,0     0,0      0,0     0,0      17,5       0,0      6,5      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      90,7       0,0     32,7      0,0     91,1      0,0      0,0
    240,0     0,0      0,0     0,0      18,8       0,0      6,6      0,0     18,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      97,0       0,0     32,9      0,0     90,8      0,0      0,0
    245,0     0,0      0,0     0,0      20,0       0,0      6,6      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     103,2       0,0     32,9      0,0     90,2      0,0      0,0
    250,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      6,6      0,0     18,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     107,7       0,0     32,3      0,0     89,3      0,0      0,0
    255,0     0,0      0,0     0,0      21,8       0,0      6,3      0,0     17,7      0,0      0,0
              0,4      0,0     0,0     106,8       0,0     30,8      0,0     86,7      0,0      0,0
    260,0     0,1      0,0     0,0      20,9       0,0      6,0      0,0     16,9      0,0      0,0
              6,4      0,0     0,0     100,6       1,4     28,4      5,6     78,7      0,0      0,0
    265,0     2,4      0,0     0,0      19,3       0,5      5,4      2,2     14,6      0,0      0,0
             18,1      0,0     0,0      91,5       4,2     25,3     16,0     67,7      0,0      0,0
    270,0     4,8      0,0     0,0      17,3       1,1      4,8      4,2     12,5      0,0      0,0
             28,4      0,0     0,0      80,2       7,2     22,0     25,8     57,2      0,0      0,0
    275,0     6,6      0,0     0,0      14,8       1,8      4,1      6,2     10,4      0,0      0,0
             36,6      0,0     0,0      66,9      10,4     18,9     35,4     47,0      0,0      0,0
    280,0     8,1      0,0     0,0      12,0       2,4      3,5      8,0      8,4      0,0      0,0
             40,7      0,0     0,0      50,5      10,5     18,8     35,1     46,7      0,0      0,0
    285,0     8,2      0,0     0,0       8,2       1,8      4,0      6,0     10,3      0,0      0,0
             39,1      0,0     0,0      32,2       7,0     21,7     24,0     57,2      0,0      0,0
    290,0     7,4      0,0     0,0       4,7       1,0      4,7      3,6     12,6      0,0      0,0
             33,5      0,0     0,0      12,4       3,4     23,7     12,0     68,6      0,0      0,0
    295,0     6,0      0,0     0,0       0,3       0,4      4,8      1,2     14,8      0,0      0,0
             26,7      0,0     0,0       1,9       0,9     24,6      3,0     76,9      0,0      0,0
    300,0     4,7      0,0     0,0       0,5       0,0      5,1      0,0     15,9      0,0      0,0
             20,7      0,0     0,0       2,5       0,0     25,4      0,0     79,7      0,0      0,0
    305,0     3,6      0,0     0,0       0,5       0,0      5,1      0,0     16,0      0,0      0,0
             10,4      0,0     0,0      13,3       0,0     26,3      0,0     80,2      0,0      0,0
    310,0     0,6      0,0     0,0       4,8       0,0      5,4      0,0     16,1      0,0      0,0
              1,4      0,0     0,0      34,4       0,0     27,3      0,0     80,6      0,0      0,0
    315,0     0,0      0,0     0,0       9,0       0,0      5,5      0,0     16,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      46,2       0,0     27,5      0,0     80,2      0,0      0,0
    320,0     0,0      0,0     0,0       9,5       0,0      5,5      0,0     16,0      0,0      0,0
              0,4      0,0     0,0      46,6       0,0     27,5      0,0     79,9      0,0      0,0
    325,0     0,2      0,0     0,0       9,2       0,0      5,5      0,0     15,9      0,0      0,0
              0,4      0,0     0,0      46,7       0,0     27,5      0,0     79,5      0,0      0,0
    330,0     0,0      0,0     0,0       9,5       0,0      5,5      0,0     15,9      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1603,9      0,0     0,0    2024,9     313,2   1465,8   1057,5   4308,7      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:4
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    330,0     0,0      0,0     0,0       9,5       0,0      5,5      0,0     15,9      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      48,6       0,0     27,5      0,0     79,0      0,0      0,0
    335,0     0,0      0,0     0,0       9,9       0,0      5,5      0,0     15,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      50,4       0,0     27,5      0,0     78,5      0,0      0,0
    340,0     0,0      0,0     0,0      10,3       0,0      5,5      0,0     15,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      53,5       0,0     27,5      0,0     78,0      0,0      0,0
    345,0     0,0      0,0     0,0      11,1       0,0      5,5      0,0     15,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      56,1       0,0     27,5      0,0     77,5      0,0      0,0
    350,0     0,0      0,0     0,0      11,3       0,0      5,5      0,0     15,4      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      58,0       0,0     27,5      0,0     76,9      0,0      0,0
    355,0     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,5      0,0     15,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      61,2       0,0     27,5      0,0     76,4      0,0      0,0
    360,0     0,0      0,0     0,0      12,6       0,0      5,5      0,0     15,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      64,9       0,0     27,5      0,0     75,8      0,0      0,0
    365,0     0,0      0,0     0,0      13,4       0,0      5,5      0,0     15,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      70,0       0,0     27,5      0,0     75,2      0,0      0,0
    370,0     0,0      0,0     0,0      14,6       0,0      5,5      0,0     15,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      75,2       0,0     27,6      0,0     74,6      0,0      0,0
    375,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      79,5       0,0     27,6      0,0     73,9      0,0      0,0
    380,0     0,0      0,0     0,0      16,3       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      83,6       0,0     27,7      0,0     73,6      0,0      0,0
    385,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      85,2       0,0     27,7      0,0     73,6      0,0      0,0
    390,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      83,4       0,0     27,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    395,0     0,0      0,0     0,0      16,4       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      81,4       0,0     27,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    400,0     0,0      0,0     0,0      16,2       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      72,6       0,0     26,7      0,0     73,0      0,0      0,0
    405,0     0,0      0,0     0,0      12,9       0,0      5,2      0,0     14,5      0,0      0,0
              8,3      0,0     0,0      45,8       0,0     25,1      0,0     71,4      0,0      0,0
    410,0     3,3      0,0     0,0       5,5       0,0      4,9      0,0     14,1      0,0      0,0
             20,2      0,0     0,0      14,4       0,0     23,5      0,0     70,4      0,0      0,0
    415,0     4,8      0,0     0,0       0,3       0,0      4,5      0,0     14,1      0,0      0,0
             21,0      0,0     0,0       1,8       0,0     22,4      0,0     70,7      0,0      0,0
    420,0     3,6      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,2      0,0      0,0
             16,8      0,0     0,0       2,1       0,0     22,6      0,0     71,2      0,0      0,0
    425,0     3,1      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,3      0,0      0,0
             12,0      0,0     0,0       2,4       0,0     22,9      0,0     71,8      0,0      0,0
    430,0     1,7      0,0     0,0       0,5       0,0      4,6      0,0     14,4      0,0      0,0
              4,6      0,0     0,0       7,8       0,0     23,4      0,0     72,5      0,0      0,0
    435,0     0,1      0,0     0,0       2,6       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,3      0,0     0,0      18,1       0,0     23,9      0,0     73,0      0,0      0,0
    440,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,6      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1687,0      0,0     0,0    3140,7     313,2   2042,1   1057,5   5942,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:5
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    440,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,3       0,0     24,1      0,0     73,3      0,0      0,0
    445,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,4       0,0     24,3      0,0     73,4      0,0      0,0
    450,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,4       0,0     24,4      0,0     73,6      0,0      0,0
    455,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,5       0,0     24,5      0,0     73,7      0,0      0,0
    460,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,6       0,0     24,7      0,0     73,8      0,0      0,0
    465,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      24,7       0,0     24,9      0,0     73,9      0,0      0,0
    470,0     0,0      0,0     0,0       5,1       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      27,6       0,0     25,1      0,0     74,0      0,0      0,0
    475,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      30,9       0,0     25,2      0,0     74,1      0,0      0,0
    480,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      34,7       0,0     25,4      0,0     74,1      0,0      0,0
    485,0     0,0      0,0     0,0       7,5       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      38,0       0,0     25,4      0,0     74,1      0,0      0,0
    490,0     0,0      0,0     0,0       7,7       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      30,9       0,0     24,9      0,0     73,9      0,0      0,0
    495,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0      12,6       0,0     23,6      0,0     72,8      0,0      0,0
    500,0     2,3      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,4      0,0      0,0
             16,1      0,0     0,0       1,7       0,0     22,4      0,0     70,9      0,0      0,0
    505,0     4,1      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,0      0,0      0,0
             17,4      0,0     0,0       1,6       0,0     22,3      0,0     70,7      0,0      0,0
    510,0     2,9      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,3      0,0      0,0
              9,0      0,0     0,0       2,8       0,0     22,9      0,0     72,1      0,0      0,0
    515,0     0,7      0,0     0,0       0,7       0,0      4,7      0,0     14,5      0,0      0,0
              1,8      0,0     0,0      13,3       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
    520,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,0       0,0     24,1      0,0     73,6      0,0      0,0
    525,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,2       0,0     24,3      0,0     73,7      0,0      0,0
    530,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,5       0,0     24,6      0,0     73,9      0,0      0,0
    535,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      24,6       0,0     24,9      0,0     74,0      0,0      0,0
    540,0     0,0      0,0     0,0       5,1       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      26,8       0,0     25,0      0,0     74,1      0,0      0,0
    545,0     0,0      0,0     0,0       5,7       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      28,6       0,0     25,1      0,0     74,1      0,0      0,0
    550,0     0,0      0,0     0,0       5,8       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1737,1      0,0     0,0    3626,4     313,2   2577,7   1057,5   7557,8      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:6
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    550,0     0,0      0,0     0,0       5,8       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      29,9       0,0     25,1      0,0     74,1      0,0      0,0
    555,0     0,0      0,0     0,0       6,2       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      31,4       0,0     25,2      0,0     74,1      0,0      0,0
    560,0     0,0      0,0     0,0       6,4       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      33,4       0,0     25,3      0,0     74,1      0,0      0,0
    565,0     0,0      0,0     0,0       7,0       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      37,3       0,0     25,5      0,0     74,1      0,0      0,0
    570,0     0,0      0,0     0,0       8,0       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      41,5       0,0     25,6      0,0     74,1      0,0      0,0
    575,0     0,0      0,0     0,0       8,6       0,0      5,1      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      44,8       0,0     25,8      0,0     74,1      0,0      0,0
    580,0     0,0      0,0     0,0       9,3       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      48,1       0,0     26,0      0,0     74,1      0,0      0,0
    585,0     0,0      0,0     0,0      10,0       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      51,3       0,0     26,1      0,0     74,1      0,0      0,0
    590,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      54,0       0,0     26,3      0,0     74,1      0,0      0,0
    595,0     0,0      0,0     0,0      11,0       0,0      5,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      56,9       0,0     26,4      0,0     74,1      0,0      0,0
    600,0     0,0      0,0     0,0      11,7       0,0      5,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      60,4       0,0     26,6      0,0     74,1      0,0      0,0
    605,0     0,0      0,0     0,0      12,4       0,0      5,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      63,9       0,0     26,7      0,0     74,1      0,0      0,0
    610,0     0,0      0,0     0,0      13,1       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      66,8       0,0     26,9      0,0     74,1      0,0      0,0
    615,0     0,0      0,0     0,0      13,6       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      70,4       0,0     27,1      0,0     74,1      0,0      0,0
    620,0     0,0      0,0     0,0      14,6       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      74,8       0,0     27,3      0,0     74,1      0,0      0,0
    625,0     0,0      0,0     0,0      15,3       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      77,0       0,0     27,3      0,0     74,1      0,0      0,0
    630,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      78,5       0,0     27,3      0,0     74,1      0,0      0,0
    635,0     0,0      0,0     0,0      15,9       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      81,0       0,0     27,4      0,0     74,1      0,0      0,0
    640,0     0,0      0,0     0,0      16,5       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      83,6       0,0     27,5      0,0     74,1      0,0      0,0
    645,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      86,0       0,0     27,6      0,0     74,1      0,0      0,0
    650,0     0,0      0,0     0,0      17,4       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      88,1       0,0     27,7      0,0     74,1      0,0      0,0
    655,0     0,0      0,0     0,0      17,8       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      89,2       0,0     27,8      0,0     74,1      0,0      0,0
    660,0     0,0      0,0     0,0      17,9       0,0      5,6      0,0     14,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    1737,1      0,0     0,0    4975,1     313,2   3162,3   1057,5   9187,4      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:7
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    660,0     0,0      0,0     0,0      17,9       0,0      5,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      88,5       0,0     27,7      0,0     74,1      0,0      0,0
    665,0     0,0      0,0     0,0      17,5       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      86,1       0,0     27,5      0,0     74,1      0,0      0,0
    670,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      84,5       0,0     27,2      0,0     74,1      0,0      0,0
    675,0     0,0      0,0     0,0      16,9       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      86,5       0,0     27,2      0,0     74,1      0,0      0,0
    680,0     0,0      0,0     0,0      17,7       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      93,1       0,0     27,5      0,0     74,1      0,0      0,0
    685,0     0,0      0,0     0,0      19,5       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
             16,7      0,0     0,0      58,4       5,6     20,5     19,0     53,2      0,0      0,0
    690,0     6,7      0,0     0,0       3,8       2,2      2,7      7,6      6,5      0,0      0,0
             39,1      0,0     0,0      10,1       8,3     14,2     28,0     40,3      0,0      0,0
    695,0     9,0      0,0     0,0       0,2       1,1      3,0      3,6      9,7      0,0      0,0
             43,8      0,0     0,0       1,2       3,5     17,1     11,8     54,6      0,0      0,0
    700,0     8,6      0,0     0,0       0,2       0,3      3,8      1,1     12,2      0,0      0,0
             42,4      0,0     0,0       0,8       0,8     19,9      2,7     63,7      0,0      0,0
    705,0     8,4      0,0     0,0       0,1       0,0      4,1      0,0     13,3      0,0      0,0
             36,4      0,0     0,0       0,6       0,0     21,1      0,0     67,6      0,0      0,0
    710,0     6,2      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             30,4      0,0     0,0       1,0       0,0     21,5      0,0     68,8      0,0      0,0
    715,0     6,0      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             28,6      0,0     0,0       1,1       0,0     21,6      0,0     69,2      0,0      0,0
    720,0     5,4      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             25,7      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,5      0,0      0,0
    725,0     4,9      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             27,0      0,0     0,0       1,1       0,0     21,6      0,0     69,2      0,0      0,0
    730,0     5,9      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             34,4      0,0     0,0       1,0       0,1     21,1      0,4     67,7      0,0      0,0
    735,0     7,8      0,0     0,0       0,2       0,0      4,1      0,2     13,3      0,0      0,0
             38,6      0,0     0,0       0,7       0,1     20,8      0,4     66,8      0,0      0,0
    740,0     7,6      0,0     0,0       0,1       0,0      4,2      0,0     13,5      0,0      0,0
             36,7      0,0     0,0       0,6       0,0     21,0      0,0     67,6      0,0      0,0
    745,0     7,1      0,0     0,0       0,1       0,0      4,2      0,0     13,6      0,0      0,0
             34,0      0,0     0,0       0,8       0,0     21,2      0,0     68,2      0,0      0,0
    750,0     6,6      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,7      0,0      0,0
             29,7      0,0     0,0       1,0       0,0     21,5      0,0     69,0      0,0      0,0
    755,0     5,3      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             24,5      0,0     0,0       1,3       0,0     21,9      0,0     69,9      0,0      0,0
    760,0     4,5      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,1      0,0      0,0
             23,0      0,0     0,0       1,4       0,0     22,0      0,0     70,2      0,0      0,0
    765,0     4,7      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,0      0,0      0,0
             24,7      0,0     0,0       1,3       0,0     21,9      0,0     69,9      0,0      0,0
    770,0     5,2      0,0     0,0       0,2       0,0      4,4      0,0     13,9      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    2272,9      0,0     0,0    5497,2     331,6   3650,0   1119,8  10663,3      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:8
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    770,0     5,2      0,0     0,0       0,2       0,0      4,4      0,0     13,9      0,0      0,0
             26,9      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,5      0,0      0,0
    775,0     5,6      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             27,4      0,0     0,0       1,1       0,0     21,7      0,0     69,4      0,0      0,0
    780,0     5,4      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             25,3      0,0     0,0       1,3       0,0     21,8      0,0     69,8      0,0      0,0
    785,0     4,8      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,0      0,0      0,0
             20,4      0,0     0,0       1,5       0,0     22,1      0,0     70,5      0,0      0,0
    790,0     3,4      0,0     0,0       0,3       0,0      4,5      0,0     14,2      0,0      0,0
             18,9      0,0     0,0       1,6       0,0     22,2      0,0     70,7      0,0      0,0
    795,0     4,2      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,1      0,0      0,0
             44,0      0,0     0,0       0,9       9,9     11,2     33,2     35,3      0,0      0,0
    800,0    13,5      0,0     0,0       0,1       3,9      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
            101,4      0,0     0,0       0,1      22,6      0,1     64,9      0,0      0,0      0,0
    805,0    27,1      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0     12,7      0,0      0,0      0,0
            129,3      0,0     0,0       0,0      25,4      0,0     63,3      0,0      0,0      0,0
    810,0    24,6      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0     12,7      0,0      0,0      0,0
            109,6      0,0     0,0       0,0      22,6      0,0     64,9      0,0      0,0      0,0
    815,0    19,2      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0     13,3      0,0      0,0      0,0
             91,0      0,0     0,0       0,0      19,9      0,0     66,4      0,0      0,0      0,0
    820,0    17,2      0,0     0,0       0,0       4,0      0,0     13,3      0,0      0,0      0,0
             82,5      0,0     0,0       0,0      19,9      0,3     65,5      0,9      0,0      0,0
    825,0    15,8      0,0     0,0       0,0       4,0      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             76,5      0,0     0,0       0,0      19,9      0,5     64,6      1,8      0,0      0,0
    830,0    14,8      0,0     0,0       0,0       4,0      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             71,4      0,0     0,0       0,0      19,8      0,4     64,6      1,8      0,0      0,0
    835,0    13,8      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,3      0,0      0,0
             49,8      0,0     0,0       9,4      14,3      7,6     47,3     20,9      0,0      0,0
    840,0     6,1      0,0     0,0       3,8       1,8      3,0      6,0      8,0      0,0      0,0
             15,2      0,0     0,0      36,0       4,5     19,9     15,0     56,3      0,0      0,0
    845,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      5,0      0,0     14,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      65,5       0,0     26,2      0,0     73,2      0,0      0,0
    850,0     0,0      0,0     0,0      15,6       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      80,5       0,0     27,6      0,0     73,7      0,0      0,0
    855,0     0,0      0,0     0,0      16,6       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      87,2       0,0     27,9      0,0     73,7      0,0      0,0
    860,0     0,0      0,0     0,0      18,2       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      95,0       0,0     28,3      0,0     73,6      0,0      0,0
    865,0     0,0      0,0     0,0      19,8       0,0      5,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     102,6       0,0     28,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    870,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      5,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     112,1       0,0     29,1      0,0     73,6      0,0      0,0
    875,0     0,0      0,0     0,0      23,6       0,0      5,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     125,3       0,0     29,7      0,0     73,6      0,0      0,0
    880,0     0,0      0,0     0,0      26,6       0,0      6,0      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0    6218,7     510,4   3997,1   1669,4  11645,3      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:9
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    880,0     0,0      0,0     0,0      26,6       0,0      6,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     138,7       0,0     30,2      0,0     73,6      0,0      0,0
    885,0     0,0      0,0     0,0      28,9       0,0      6,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     147,5       0,0     30,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    890,0     0,0      0,0     0,0      30,0       0,0      6,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     143,2       0,0     30,4      0,0     73,6      0,0      0,0
    895,0     0,0      0,0     0,0      27,2       0,0      6,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     151,4       0,0     30,7      0,0     73,6      0,0      0,0
    900,0     0,0      0,0     0,0      33,3       0,0      6,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     170,9       0,0     31,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    905,0     0,0      0,0     0,0      35,0       0,0      6,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     183,3       0,0     32,2      0,0     73,6      0,0      0,0
    910,0     0,0      0,0     0,0      38,3       0,0      6,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     202,1       0,0     33,0      0,0     73,6      0,0      0,0
    915,0     0,0      0,0     0,0      42,6       0,0      6,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     223,1       0,0     33,8      0,0     73,6      0,0      0,0
    920,0     0,0      0,0     0,0      46,7       0,0      6,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     243,7       0,0     34,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    925,0     0,0      0,0     0,0      50,8       0,0      7,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     263,3       0,0     35,2      0,0     73,6      0,0      0,0
    930,0     0,0      0,0     0,0      54,5       0,0      7,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     292,8       0,0     36,9      0,0     73,6      0,0      0,0
    935,0     0,0      0,0     0,0      62,6       0,0      7,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     360,4       0,0     38,7      0,0     73,6      0,0      0,0
    940,0     0,0      0,0     0,0      81,5       0,0      7,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     445,3       0,0     40,5      0,0     73,6      0,0      0,0
    945,0     0,0      0,0     0,0      96,6       0,0      8,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     490,6       0,0     42,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    950,0     0,0      0,0     0,0      99,6       0,0      8,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     505,4       0,0     43,2      0,0     73,6      0,0      0,0
    955,0     0,0      0,0     0,0     102,5       0,0      8,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     520,0       0,0     43,6      0,0     73,6      0,0      0,0
    960,0     0,0      0,0     0,0     105,5       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     534,5       0,0     44,1      0,0     73,6      0,0      0,0
    965,0     0,0      0,0     0,0     108,3       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     547,6       0,0     44,5      0,0     73,6      0,0      0,0
    970,0     0,0      0,0     0,0     110,7       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     558,7       0,0     44,8      0,0     73,6      0,0      0,0
    975,0     0,0      0,0     0,0     112,8       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     568,8       0,0     45,1      0,0     73,6      0,0      0,0
    980,0     0,0      0,0     0,0     114,7       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     577,2       0,0     45,3      0,0     73,6      0,0      0,0
    985,0     0,0      0,0     0,0     116,1       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     583,1       0,0     45,4      0,0     73,6      0,0      0,0
    990,0     0,0      0,0     0,0     117,1       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0   14070,3     510,4   4834,2   1669,4  13265,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:10
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

    990,0     0,0      0,0     0,0     117,1       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     587,1       0,0     45,4      0,0     73,6      0,0      0,0
    995,0     0,0      0,0     0,0     117,8       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     588,6       0,0     45,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1000,0     0,0      0,0     0,0     117,7       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     586,8       0,0     45,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1005,0     0,0      0,0     0,0     117,0       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     582,8       0,0     45,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1010,0     0,0      0,0     0,0     116,1       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     578,2       0,0     45,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1015,0     0,0      0,0     0,0     115,2       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     573,2       0,0     45,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1020,0     0,0      0,0     0,0     114,1       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     567,6       0,0     45,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   1025,0     0,0      0,0     0,0     113,0       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     561,6       0,0     44,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   1030,0     0,0      0,0     0,0     111,7       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     555,1       0,0     44,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1035,0     0,0      0,0     0,0     110,3       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     548,3       0,0     44,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1040,0     0,0      0,0     0,0     109,0       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     541,7       0,0     44,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1045,0     0,0      0,0     0,0     107,7       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     535,7       0,0     44,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1050,0     0,0      0,0     0,0     106,6       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     530,3       0,0     44,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   1055,0     0,0      0,0     0,0     105,5       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     523,2       0,0     43,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1060,0     0,0      0,0     0,0     103,7       0,0      8,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     511,6       0,0     42,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1065,0     0,0      0,0     0,0     100,9       0,0      8,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     497,0       0,0     42,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1070,0     0,0      0,0     0,0      97,9       0,0      8,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     482,3       0,0     42,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1075,0     0,0      0,0     0,0      95,0       0,0      8,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     467,8       0,0     42,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1080,0     0,0      0,0     0,0      92,1       0,0      8,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     451,9       0,0     42,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1085,0     0,0      0,0     0,0      88,7       0,0      8,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     433,2       0,0     41,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1090,0     0,0      0,0     0,0      84,6       0,0      8,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     417,3       0,0     40,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1095,0     0,0      0,0     0,0      82,3       0,0      8,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     407,0       0,0     40,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1100,0     0,0      0,0     0,0      80,5       0,0      8,0      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0   25598,5     510,4   5796,2   1669,4  14884,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:11
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1100,0     0,0      0,0     0,0      80,5       0,0      8,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     395,6       0,0     39,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1105,0     0,0      0,0     0,0      77,7       0,0      7,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     382,4       0,0     39,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1110,0     0,0      0,0     0,0      75,2       0,0      7,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     394,7       0,0     39,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   1115,0     0,0      0,0     0,0      82,6       0,0      8,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     446,3       0,0     41,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1120,0     0,0      0,0     0,0      95,9       0,0      8,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     506,0       0,0     43,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1125,0     0,0      0,0     0,0     106,5       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     547,4       0,0     44,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1130,0     0,0      0,0     0,0     112,4       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     578,5       0,0     45,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1135,0     0,0      0,0     0,0     119,0       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     607,1       0,0     46,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   1140,0     0,0      0,0     0,0     123,9       0,0      9,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     624,1       0,0     46,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1145,0     0,0      0,0     0,0     125,8       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     628,5       0,0     46,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1150,0     0,0      0,0     0,0     125,6       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     628,2       0,0     46,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1155,0     0,0      0,0     0,0     125,6       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     627,5       0,0     46,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1160,0     0,0      0,0     0,0     125,4       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     624,8       0,0     46,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1165,0     0,0      0,0     0,0     124,5       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     624,3       0,0     46,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1170,0     0,0      0,0     0,0     125,2       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     630,0       0,0     46,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1175,0     0,0      0,0     0,0     126,9       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     642,7       0,0     47,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1180,0     0,0      0,0     0,0     130,2       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     650,0       0,0     47,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1185,0     0,0      0,0     0,0     129,8       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     651,2       0,0     47,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1190,0     0,0      0,0     0,0     130,7       0,0      9,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     660,3       0,0     47,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1195,0     0,0      0,0     0,0     133,4       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     677,0       0,0     47,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1200,0     0,0      0,0     0,0     137,4       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     688,4       0,0     47,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1205,0     0,0      0,0     0,0     138,0       0,0      9,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     687,4       0,0     48,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1210,0     0,0      0,0     0,0     137,0       0,0      9,7      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0   38500,8     510,4   6795,7   1669,4  16504,7      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:12
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1210,0     0,0      0,0     0,0     137,0       0,0      9,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     680,4       0,0     48,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1215,0     0,0      0,0     0,0     135,2       0,0      9,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     667,3       0,0     47,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   1220,0     0,0      0,0     0,0     131,7       0,0      9,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     661,4       0,0     47,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1225,0     0,0      0,0     0,0     132,8       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     661,8       0,0     47,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1230,0     0,0      0,0     0,0     131,9       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     657,5       0,0     47,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1235,0     0,0      0,0     0,0     131,1       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     653,1       0,0     47,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1240,0     0,0      0,0     0,0     130,2       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     648,7       0,0     47,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1245,0     0,0      0,0     0,0     129,3       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     644,2       0,0     47,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1250,0     0,0      0,0     0,0     128,4       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     640,0       0,0     47,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1255,0     0,0      0,0     0,0     127,6       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     636,9       0,0     47,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1260,0     0,0      0,0     0,0     127,1       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     635,6       0,0     47,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   1265,0     0,0      0,0     0,0     127,1       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     635,7       0,0     47,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   1270,0     0,0      0,0     0,0     127,2       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     635,7       0,0     46,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   1275,0     0,0      0,0     0,0     127,1       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     635,2       0,0     46,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   1280,0     0,0      0,0     0,0     126,9       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     633,6       0,0     46,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1285,0     0,0      0,0     0,0     126,5       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     630,8       0,0     46,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   1290,0     0,0      0,0     0,0     125,8       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     626,8       0,0     46,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1295,0     0,0      0,0     0,0     124,9       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     621,9       0,0     46,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1300,0     0,0      0,0     0,0     123,8       0,0      9,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     616,4       0,0     46,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1305,0     0,0      0,0     0,0     122,7       0,0      9,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     612,6       0,0     46,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   1310,0     0,0      0,0     0,0     122,3       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     612,1       0,0     46,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1315,0     0,0      0,0     0,0     122,5       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     577,3       0,0     45,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   1320,0     0,0      0,0     0,0     108,4       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0   52525,9     510,4   7828,5   1669,4  18124,5      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:13
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1320,0     0,0      0,0     0,0     108,4       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     544,4       0,0     44,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1325,0     0,0      0,0     0,0     109,4       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     550,8       0,0     44,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1330,0     0,0      0,0     0,0     110,9       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     554,9       0,0     44,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   1335,0     0,0      0,0     0,0     111,0       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     552,5       0,0     44,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   1340,0     0,0      0,0     0,0     110,0       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     545,2       0,0     44,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   1345,0     0,0      0,0     0,0     108,1       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     528,7       0,0     43,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   1350,0     0,0      0,0     0,0     103,4       0,0      8,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     506,0       0,0     43,2      0,0     73,7      0,0      0,0
   1355,0     0,0      0,0     0,0      99,0       0,0      8,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     488,7       0,0     42,7      0,0     73,7      0,0      0,0
   1360,0     0,0      0,0     0,0      96,5       0,0      8,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     476,0       0,0     42,3      0,0     73,8      0,0      0,0
   1365,0     0,0      0,0     0,0      93,9       0,0      8,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     430,2       0,0     40,8      0,0     73,9      0,0      0,0
   1370,0     0,0      0,0     0,0      78,1       0,0      7,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     388,9       0,0     39,6      0,0     73,9      0,0      0,0
   1375,0     0,0      0,0     0,0      77,4       0,0      7,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     380,8       0,0     39,3      0,0     74,0      0,0      0,0
   1380,0     0,0      0,0     0,0      74,9       0,0      7,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     371,0       0,0     38,9      0,0     74,0      0,0      0,0
   1385,0     0,0      0,0     0,0      73,5       0,0      7,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     364,7       0,0     38,7      0,0     74,1      0,0      0,0
   1390,0     0,0      0,0     0,0      72,4       0,0      7,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     359,8       0,0     38,5      0,0     74,1      0,0      0,0
   1395,0     0,0      0,0     0,0      71,5       0,0      7,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     353,4       0,0     38,4      0,0     74,1      0,0      0,0
   1400,0     0,0      0,0     0,0      69,8       0,0      7,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     350,3       0,0     38,2      0,0     74,1      0,0      0,0
   1405,0     0,0      0,0     0,0      70,3       0,0      7,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     350,6       0,0     38,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1410,0     0,0      0,0     0,0      69,9       0,0      7,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     348,6       0,0     38,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   1415,0     0,0      0,0     0,0      69,5       0,0      7,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     346,6       0,0     38,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   1420,0     0,0      0,0     0,0      69,1       0,0      7,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     344,4       0,0     37,9      0,0     74,1      0,0      0,0
   1425,0     0,0      0,0     0,0      68,6       0,0      7,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     341,4       0,0     37,8      0,0     74,1      0,0      0,0
   1430,0     0,0      0,0     0,0      67,9       0,0      7,5      0,0     14,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3162,6      0,0     0,0   62003,9     510,4   8725,5   1669,4  19749,8      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:14
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1430,0     0,0      0,0     0,0      67,9       0,0      7,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     320,9       0,0     37,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   1435,0     0,0      0,0     0,0      60,4       0,0      7,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0     151,9       0,0     29,4      0,0     72,7      0,0      0,0
   1440,0     3,0      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,3      0,0      0,0
              7,5      0,0     0,0      59,4       0,0     25,9      0,0     72,7      0,0      0,0
   1445,0     0,0      0,0     0,0      23,4       0,0      5,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     116,0       0,0     29,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1450,0     0,0      0,0     0,0      23,0       0,0      5,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     115,2       0,0     29,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1455,0     0,0      0,0     0,0      23,1       0,0      5,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     116,0       0,0     29,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1460,0     0,0      0,0     0,0      23,3       0,0      5,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     114,3       0,0     29,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1465,0     0,0      0,0     0,0      22,4       0,0      5,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     108,8       0,0     28,8      0,0     74,1      0,0      0,0
   1470,0     0,0      0,0     0,0      21,1       0,0      5,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     102,1       0,0     28,5      0,0     74,1      0,0      0,0
   1475,0     0,0      0,0     0,0      19,7       0,0      5,7      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      95,3       0,0     28,2      0,0     74,1      0,0      0,0
   1480,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      88,6       0,0     27,9      0,0     74,1      0,0      0,0
   1485,0     0,0      0,0     0,0      17,1       0,0      5,6      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      82,2       0,0     27,6      0,0     74,1      0,0      0,0
   1490,0     0,0      0,0     0,0      15,8       0,0      5,5      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      75,2       0,0     27,3      0,0     74,1      0,0      0,0
   1495,0     0,0      0,0     0,0      14,3       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      67,9       0,0     26,9      0,0     74,1      0,0      0,0
   1500,0     0,0      0,0     0,0      12,8       0,0      5,4      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      60,6       0,0     26,6      0,0     74,1      0,0      0,0
   1505,0     0,0      0,0     0,0      11,4       0,0      5,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      55,7       0,0     26,3      0,0     74,1      0,0      0,0
   1510,0     0,0      0,0     0,0      10,9       0,0      5,3      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      53,7       0,0     26,2      0,0     74,1      0,0      0,0
   1515,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      51,3       0,0     26,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   1520,0     0,0      0,0     0,0       9,9       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      47,3       0,0     25,9      0,0     74,1      0,0      0,0
   1525,0     0,0      0,0     0,0       9,0       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
             11,1      0,0     0,0      23,2       0,0     23,9      0,0     72,2      0,0      0,0
   1530,0     4,4      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,1      0,0      0,0
             49,0      0,0     0,0       0,7      10,0     11,3     32,3     36,1      0,0      0,0
   1535,0    15,2      0,0     0,0       0,0       4,0      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             67,2      0,0     0,0       0,0      19,8      0,6     64,6      1,8      0,0      0,0
   1540,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    3304,9      0,0     0,0   63910,1     540,1   9296,6   1766,3  21264,7      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:15
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1540,0    11,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             60,5      0,0     0,0       0,0      19,6      0,7     64,6      1,9      0,0      0,0
   1545,0    12,5      0,0     0,0       0,0       3,9      0,2     12,9      0,4      0,0      0,0
             31,2      0,0     0,0      21,9       9,8     13,3     32,3     38,0      0,0      0,0
   1550,0     0,0      0,0     0,0       8,8       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              5,7      0,0     0,0      22,9       0,0     24,3      0,0     73,0      0,0      0,0
   1555,0     2,3      0,0     0,0       0,4       0,0      4,6      0,0     14,4      0,0      0,0
             13,2      0,0     0,0       2,0       0,0     22,7      0,0     71,6      0,0      0,0
   1560,0     3,0      0,0     0,0       0,4       0,0      4,5      0,0     14,3      0,0      0,0
             19,8      0,0     0,0       1,6       0,0     22,2      0,0     70,6      0,0      0,0
   1565,0     4,9      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,0      0,0      0,0
             25,7      0,0     0,0       1,2       0,0     21,8      0,0     69,7      0,0      0,0
   1570,0     5,3      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             26,8      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,5      0,0      0,0
   1575,0     5,4      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             26,6      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,6      0,0      0,0
   1580,0     5,3      0,0     0,0       0,2       0,0      4,4      0,0     13,9      0,0      0,0
             28,6      0,0     0,0       1,1       0,0     21,6      0,0     69,2      0,0      0,0
   1585,0     6,2      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             29,9      0,0     0,0       1,0       0,0     21,5      0,0     69,0      0,0      0,0
   1590,0     5,8      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             27,1      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,5      0,0      0,0
   1595,0     5,0      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     14,0      0,0      0,0
             26,5      0,0     0,0       1,2       0,0     21,7      0,0     69,6      0,0      0,0
   1600,0     5,6      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             28,7      0,0     0,0       1,1       0,0     21,6      0,0     69,2      0,0      0,0
   1605,0     5,9      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             28,8      0,0     0,0       1,1       0,0     21,6      0,0     69,1      0,0      0,0
   1610,0     5,6      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,9      0,0      0,0
             29,6      0,0     0,0       1,0       0,0     21,5      0,0     69,0      0,0      0,0
   1615,0     6,2      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,8      0,0      0,0
             32,1      0,0     0,0       0,9       0,0     21,4      0,0     68,5      0,0      0,0
   1620,0     6,6      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,7      0,0      0,0
             33,9      0,0     0,0       0,8       0,0     21,2      0,0     68,2      0,0      0,0
   1625,0     6,9      0,0     0,0       0,1       0,0      4,2      0,0     13,6      0,0      0,0
             36,4      0,0     0,0       0,6       0,0     21,1      0,0     67,7      0,0      0,0
   1630,0     7,6      0,0     0,0       0,1       0,0      4,2      0,0     13,5      0,0      0,0
             42,8      0,0     0,0       0,7       4,7     15,9     16,2     50,7      0,0      0,0
   1635,0     9,5      0,0     0,0       0,2       1,9      2,2      6,5      6,8      0,0      0,0
             75,3      0,0     0,0       0,5      17,4      5,4     47,8     17,0      0,0      0,0
   1640,0    20,6      0,0     0,0       0,0       5,1      0,0     12,7      0,0      0,0      0,0
            141,2      0,0     0,0       0,0      28,9      0,0     61,8      0,0      0,0      0,0
   1645,0    35,8      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            175,4      0,0     0,0       0,0      32,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1650,0    34,3      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    4250,5      0,0     0,0   63973,1     652,9   9681,3   2049,1  22485,3      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:16
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1650,0    34,3      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            169,7      0,0     0,0       0,0      32,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1655,0    33,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            167,9      0,0     0,0       0,0      32,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1660,0    33,6      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            170,6      0,0     0,0       0,0      32,2      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1665,0    34,6      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            172,2      0,0     0,0       0,0      32,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1670,0    34,3      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            165,6      0,0     0,0       0,0      32,0      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1675,0    32,0      0,0     0,0       0,0       6,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            196,2      0,0     0,0       0,0      33,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1680,0    46,5      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            229,2      0,0     0,0       0,0      34,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1685,0    45,2      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            215,3      0,0     0,0       0,0      34,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1690,0    40,9      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            206,2      0,0     0,0       0,0      33,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1695,0    41,5      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            210,7      0,0     0,0       0,0      33,9      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1700,0    42,7      0,0     0,0       0,0       6,8      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            216,7      0,0     0,0       0,0      34,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1705,0    43,9      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            224,0      0,0     0,0       0,0      34,4      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1710,0    45,7      0,0     0,0       0,0       6,9      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            234,0      0,0     0,0       0,0      34,8      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1715,0    47,9      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            244,4      0,0     0,0       0,0      35,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1720,0    49,8      0,0     0,0       0,0       7,1      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            253,0      0,0     0,0       0,0      35,6      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1725,0    51,4      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            261,1      0,0     0,0       0,0      35,9      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1730,0    53,1      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            269,6      0,0     0,0       0,0      36,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1735,0    54,8      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            278,1      0,0     0,0       0,0      36,6      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1740,0    56,5      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            286,4      0,0     0,0       0,0      36,9      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1745,0    58,1      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            294,8      0,0     0,0       0,0      37,2      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1750,0    59,8      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            302,3      0,0     0,0       0,0      37,5      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1755,0    61,1      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            308,5      0,0     0,0       0,0      37,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1760,0    62,3      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES    9327,1      0,0     0,0   63973,1    1415,5   9681,3   3373,6  22485,3      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:17
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1760,0    62,3      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            318,5      0,0     0,0       0,0      38,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1765,0    65,1      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            293,5      0,0     0,0       0,0      37,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1770,0    52,3      0,0     0,0       0,0       7,2      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            270,4      0,0     0,0       0,0      36,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1775,0    55,8      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            279,2      0,0     0,0       0,0      36,6      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1780,0    55,8      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            280,9      0,0     0,0       0,0      36,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1785,0    56,5      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            285,2      0,0     0,0       0,0      36,8      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1790,0    57,6      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            290,6      0,0     0,0       0,0      37,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1795,0    58,7      0,0     0,0       0,0       7,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            296,1      0,0     0,0       0,0      37,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1800,0    59,8      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            302,0      0,0     0,0       0,0      37,5      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1805,0    61,0      0,0     0,0       0,0       7,5      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            308,4      0,0     0,0       0,0      37,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1810,0    62,3      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            314,9      0,0     0,0       0,0      38,0      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1815,0    63,6      0,0     0,0       0,0       7,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            321,2      0,0     0,0       0,0      38,2      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1820,0    64,9      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            326,6      0,0     0,0       0,0      38,4      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1825,0    65,8      0,0     0,0       0,0       7,7      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            330,5      0,0     0,0       0,0      39,0      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1830,0    66,4      0,0     0,0       0,0       7,9      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            333,7      0,0     0,0       0,0      39,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1835,0    67,0      0,0     0,0       0,0       7,8      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            328,5      0,0     0,0       0,0      37,9      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1840,0    64,4      0,0     0,0       0,0       7,3      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            308,9      0,0     0,0       0,0      35,7      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1845,0    59,2      0,0     0,0       0,0       7,0      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            277,1      0,0     0,0       0,0      34,1      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1850,0    51,7      0,0     0,0       0,0       6,7      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            264,6      0,0     0,0       0,0      33,3      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1855,0    54,2      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            275,4      0,0     0,0       0,0      33,0      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1860,0    56,0      0,0     0,0       0,0       6,6      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            270,4      0,0     0,0       0,0      32,4      0,0     60,2      0,0      0,0      0,0
   1865,0    52,2      0,0     0,0       0,0       6,4      0,0     12,0      0,0      0,0      0,0
            252,5      0,0     0,0       0,0      31,3      0,0     62,0      0,6      0,0      0,0
   1870,0    48,8      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0     12,8      0,2      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   15856,1      0,0     0,0   63973,1    2217,2   9681,3   4699,8  22485,8      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:18
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1870,0    48,8      0,0     0,0       0,0       6,1      0,0     12,8      0,2      0,0      0,0
            233,2      0,0     0,0       0,1      29,8      0,2     63,6      0,6      0,0      0,0
   1875,0    44,5      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
            210,4      0,0     0,0       0,2      29,1      0,4     63,3      0,0      0,0      0,0
   1880,0    39,7      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
            187,1      0,0     0,0       0,1      29,1      0,4     63,3      0,0      0,0      0,0
   1885,0    35,2      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
            163,6      0,0     0,0       0,1      28,9      0,5     63,3      0,0      0,0      0,0
   1890,0    30,3      0,0     0,0       0,0       5,8      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
            140,1      0,0     0,0       0,0      28,6      0,5     63,3      0,0      0,0      0,0
   1895,0    25,7      0,0     0,0       0,0       5,7      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
            118,8      0,0     0,0       0,0      28,3      0,5     63,3      0,0      0,0      0,0
   1900,0    21,8      0,0     0,0       0,0       5,6      0,1     12,7      0,0      0,0      0,0
             90,6      0,0     0,0       0,0      24,0      0,5     64,8      0,0      0,0      0,0
   1905,0    14,5      0,0     0,0       0,0       4,0      0,1     13,3      0,0      0,0      0,0
             71,4      0,0     0,0       0,0      19,8      0,7     65,4      0,9      0,0      0,0
   1910,0    14,1      0,0     0,0       0,0       4,0      0,2     12,9      0,4      0,0      0,0
             69,3      0,0     0,0       0,0      19,8      0,9     64,4      1,8      0,0      0,0
   1915,0    13,7      0,0     0,0       0,0       3,9      0,2     12,9      0,4      0,0      0,0
             67,2      0,0     0,0       0,0      19,7      0,8     64,4      1,8      0,0      0,0
   1920,0    13,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,2     12,9      0,4      0,0      0,0
             65,2      0,0     0,0       0,1      19,6      0,7     64,4      1,8      0,0      0,0
   1925,0    12,9      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             63,5      0,0     0,0       0,1      19,6      0,7     64,3      1,8      0,0      0,0
   1930,0    12,5      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             61,7      0,0     0,0       0,2      19,6      0,7     64,3      1,8      0,0      0,0
   1935,0    12,2      0,0     0,0       0,0       3,9      0,1     12,9      0,4      0,0      0,0
             60,0      0,0     0,0       0,2      19,6      0,7     64,2      1,9      0,0      0,0
   1940,0    11,9      0,0     0,0       0,1       3,9      0,1     12,8      0,4      0,0      0,0
             58,1      0,0     0,0       0,1      19,0      1,5     61,8      4,4      0,0      0,0
   1945,0    11,4      0,0     0,0       0,0       3,7      0,4     11,9      1,4      0,0      0,0
             55,8      0,0     0,0       0,0      16,8      3,8     54,6     11,8      0,0      0,0
   1950,0    11,0      0,0     0,0       0,0       3,1      1,1     10,0      3,3      0,0      0,0
             53,7      0,0     0,0       0,0      14,2      6,5     46,5     20,3      0,0      0,0
   1955,0    10,5      0,0     0,0       0,0       2,6      1,5      8,6      4,8      0,0      0,0
             52,4      0,0     0,0       0,2      12,6      8,3     41,6     25,6      0,0      0,0
   1960,0    10,4      0,0     0,0       0,1       2,4      1,8      8,0      5,5      0,0      0,0
             42,9      0,0     0,0       0,7       6,0     15,2     20,0     47,8      0,0      0,0
   1965,0     6,8      0,0     0,0       0,2       0,0      4,3      0,0     13,7      0,0      0,0
             30,4      0,0     0,0       1,3       0,0     21,6      0,0     68,6      0,0      0,0
   1970,0     5,4      0,0     0,0       0,3       0,0      4,4      0,0     13,8      0,0      0,0
             28,7      0,0     0,0       1,3       1,6     20,1      5,5     63,5      0,0      0,0
   1975,0     6,1      0,0     0,0       0,2       0,6      3,7      2,2     11,6      0,0      0,0
             33,8      0,0     0,0       1,2       4,9     16,9     17,1     52,0      0,0      0,0
   1980,0     7,5      0,0     0,0       0,3       1,3      3,1      4,6      9,2      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   17814,2      0,0     0,0   63979,2    2627,7   9783,6   5843,3  22792,4      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:19
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   1980,0     7,5      0,0     0,0       0,3       1,3      3,1      4,6      9,2      0,0      0,0
             41,4      0,0     0,0       1,6       8,4     13,5     28,9     40,2      0,0      0,0
   1985,0     9,1      0,0     0,0       0,3       2,0      2,3      6,9      6,9      0,0      0,0
             52,7      0,0     0,0       1,4      11,5     10,0     39,7     29,3      0,0      0,0
   1990,0    12,0      0,0     0,0       0,2       2,6      1,7      8,9      4,8      0,0      0,0
             64,1      0,0     0,0       0,9      14,5      6,6     49,3     19,0      0,0      0,0
   1995,0    13,6      0,0     0,0       0,1       3,2      1,0     10,8      2,8      0,0      0,0
             68,1      0,0     0,0       0,6      16,4      4,3     55,4     12,0      0,0      0,0
   2000,0    13,6      0,0     0,0       0,1       3,4      0,7     11,4      2,0      0,0      0,0
             66,8      0,0     0,0       0,4      16,5      4,1     55,5     11,6      0,0      0,0
   2005,0    13,1      0,0     0,0       0,1       3,2      0,9     10,8      2,6      0,0      0,0
             64,3      0,0     0,0       0,5      15,6      5,1     52,7     14,6      0,0      0,0
   2010,0    12,6      0,0     0,0       0,1       3,0      1,1     10,3      3,2      0,0      0,0
             62,2      0,0     0,0       0,6      14,9      5,8     50,6     16,9      0,0      0,0
   2015,0    12,3      0,0     0,0       0,1       2,9      1,2     10,0      3,5      0,0      0,0
             60,8      0,0     0,0       0,7      14,5      6,3     49,3     18,3      0,0      0,0
   2020,0    12,0      0,0     0,0       0,1       2,9      1,3      9,7      3,8      0,0      0,0
             59,5      0,0     0,0       0,7      14,1      6,7     48,0     19,7      0,0      0,0
   2025,0    11,8      0,0     0,0       0,1       2,8      1,4      9,5      4,1      0,0      0,0
             56,8      0,0     0,0       0,8      13,5      7,4     46,1     21,7      0,0      0,0
   2030,0    10,9      0,0     0,0       0,2       2,6      1,6      9,0      4,6      0,0      0,0
             52,4      0,0     0,0       0,9      12,0      9,3     40,6     27,5      0,0      0,0
   2035,0    10,1      0,0     0,0       0,2       2,2      2,2      7,2      6,4      0,0      0,0
             48,4      0,0     0,0       1,0      10,1     11,6     33,8     34,5      0,0      0,0
   2040,0     9,3      0,0     0,0       0,2       1,9      2,5      6,3      7,4      0,0      0,0
             41,3      0,0     0,0       0,9       6,8     14,8     23,1     45,5      0,0      0,0
   2045,0     7,2      0,0     0,0       0,2       0,8      3,5      3,0     10,8      0,0      0,0
             23,2      0,0     0,0       1,8       2,1     20,1      7,4     62,8      0,0      0,0
   2050,0     2,1      0,0     0,0       0,6       0,0      4,6      0,0     14,3      0,0      0,0
              5,2      0,0     0,0      16,2       0,0     23,8      0,0     72,5      0,0      0,0
   2055,0     0,0      0,0     0,0       5,9       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      35,5       0,0     25,1      0,0     73,3      0,0      0,0
   2060,0     0,0      0,0     0,0       8,3       0,0      5,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      40,6       0,0     25,5      0,0     73,3      0,0      0,0
   2065,0     0,0      0,0     0,0       7,9       0,0      5,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      38,0       0,0     25,3      0,0     73,3      0,0      0,0
   2070,0     0,0      0,0     0,0       7,3       0,0      5,0      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      35,1       0,0     25,1      0,0     73,2      0,0      0,0
   2075,0     0,0      0,0     0,0       6,8       0,0      5,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      35,8       0,0     25,3      0,0     73,4      0,0      0,0
   2080,0     0,0      0,0     0,0       7,5       0,0      5,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      47,7       0,0     26,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2085,0     0,0      0,0     0,0      11,5       0,0      5,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      67,7       0,0     27,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2090,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0   64308,4    2798,6  10112,3   6423,8  23752,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:20
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2090,0     0,0      0,0     0,0      15,5       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      78,2       0,0     27,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2095,0     0,0      0,0     0,0      15,8       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      99,0       0,0     28,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2100,0     0,0      0,0     0,0      23,8       0,0      5,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     118,4       0,0     29,5      0,0     74,2      0,0      0,0
   2105,0     0,0      0,0     0,0      23,6       0,0      5,9      0,0     15,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     117,3       0,0     29,7      0,0     75,5      0,0      0,0
   2110,0     0,0      0,0     0,0      23,4       0,0      6,0      0,0     15,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     114,6       0,0     29,9      0,0     76,8      0,0      0,0
   2115,0     0,0      0,0     0,0      22,5       0,0      6,0      0,0     15,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     111,2       0,0     30,1      0,0     78,1      0,0      0,0
   2120,0     0,0      0,0     0,0      22,0       0,0      6,0      0,0     15,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     116,0       0,0     30,6      0,0     79,4      0,0      0,0
   2125,0     0,0      0,0     0,0      24,4       0,0      6,2      0,0     16,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     126,6       0,0     31,3      0,0     80,7      0,0      0,0
   2130,0     0,0      0,0     0,0      26,3       0,0      6,3      0,0     16,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     131,2       0,0     31,8      0,0     82,0      0,0      0,0
   2135,0     0,0      0,0     0,0      26,2       0,0      6,4      0,0     16,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     130,9       0,0     32,1      0,0     83,3      0,0      0,0
   2140,0     0,0      0,0     0,0      26,1       0,0      6,4      0,0     16,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     136,5       0,0     32,6      0,0     84,6      0,0      0,0
   2145,0     0,0      0,0     0,0      28,5       0,0      6,6      0,0     17,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     185,6       0,0     34,5      0,0     85,9      0,0      0,0
   2150,0     0,0      0,0     0,0      45,8       0,0      7,2      0,0     17,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     237,9       0,0     36,7      0,0     87,2      0,0      0,0
   2155,0     0,0      0,0     0,0      49,4       0,0      7,5      0,0     17,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     251,4       0,0     37,7      0,0     88,5      0,0      0,0
   2160,0     0,0      0,0     0,0      51,2       0,0      7,6      0,0     17,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     257,2       0,0     38,2      0,0     89,7      0,0      0,0
   2165,0     0,0      0,0     0,0      51,7       0,0      7,7      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     259,7       0,0     38,5      0,0     90,9      0,0      0,0
   2170,0     0,0      0,0     0,0      52,2       0,0      7,7      0,0     18,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     261,7       0,0     38,8      0,0     92,2      0,0      0,0
   2175,0     0,0      0,0     0,0      52,5       0,0      7,8      0,0     18,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     262,5       0,0     39,1      0,0     93,4      0,0      0,0
   2180,0     0,0      0,0     0,0      52,5       0,0      7,8      0,0     18,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     262,5       0,0     39,4      0,0     94,7      0,0      0,0
   2185,0     0,0      0,0     0,0      52,5       0,0      7,9      0,0     19,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     262,7       0,0     39,8      0,0     95,9      0,0      0,0
   2190,0     0,0      0,0     0,0      52,6       0,0      8,0      0,0     19,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     264,4       0,0     40,1      0,0     97,2      0,0      0,0
   2195,0     0,0      0,0     0,0      53,1       0,0      8,1      0,0     19,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     267,9       0,0     40,5      0,0     98,4      0,0      0,0
   2200,0     0,0      0,0     0,0      54,0       0,0      8,1      0,0     19,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0   68361,9    2798,6  10869,4   6423,8  25627,8      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:21
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2200,0     0,0      0,0     0,0      54,0       0,0      8,1      0,0     19,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     272,8       0,0     40,9      0,0     99,7      0,0      0,0
   2205,0     0,0      0,0     0,0      55,1       0,0      8,2      0,0     20,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     277,2       0,0     41,4      0,0    100,9      0,0      0,0
   2210,0     0,0      0,0     0,0      55,8       0,0      8,3      0,0     20,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     281,8       0,0     41,8      0,0    102,2      0,0      0,0
   2215,0     0,0      0,0     0,0      57,0       0,0      8,4      0,0     20,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     288,1       0,0     42,3      0,0    103,5      0,0      0,0
   2220,0     0,0      0,0     0,0      58,3       0,0      8,5      0,0     20,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     295,0       0,0     42,8      0,0    104,7      0,0      0,0
   2225,0     0,0      0,0     0,0      59,7       0,0      8,6      0,0     21,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     302,1       0,0     43,3      0,0    105,9      0,0      0,0
   2230,0     0,0      0,0     0,0      61,1       0,0      8,7      0,0     21,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     308,8       0,0     43,8      0,0    107,2      0,0      0,0
   2235,0     0,0      0,0     0,0      62,4       0,0      8,8      0,0     21,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     321,8       0,0     44,4      0,0    108,4      0,0      0,0
   2240,0     0,0      0,0     0,0      66,3       0,0      9,0      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     350,8       0,0     45,4      0,0    109,1      0,0      0,0
   2245,0     0,0      0,0     0,0      74,0       0,0      9,2      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     364,4       0,0     46,6      0,0    109,1      0,0      0,0
   2250,0     0,0      0,0     0,0      71,8       0,0      9,4      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     361,5       0,0     47,4      0,0    109,1      0,0      0,0
   2255,0     0,0      0,0     0,0      72,8       0,0      9,5      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     371,5       0,0     48,1      0,0    109,1      0,0      0,0
   2260,0     0,0      0,0     0,0      75,8       0,0      9,7      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     387,0       0,0     48,8      0,0    109,1      0,0      0,0
   2265,0     0,0      0,0     0,0      79,0       0,0      9,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     403,8       0,0     49,3      0,0    109,1      0,0      0,0
   2270,0     0,0      0,0     0,0      82,5       0,0      9,9      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     420,4       0,0     49,7      0,0    109,1      0,0      0,0
   2275,0     0,0      0,0     0,0      85,7       0,0     10,0      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     437,5       0,0     49,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2280,0     0,0      0,0     0,0      89,3       0,0     10,0      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     438,4       0,0     49,8      0,0    109,1      0,0      0,0
   2285,0     0,0      0,0     0,0      86,0       0,0      9,9      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     437,3       0,0     49,6      0,0    109,1      0,0      0,0
   2290,0     0,0      0,0     0,0      88,9       0,0      9,9      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     450,6       0,0     49,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2295,0     0,0      0,0     0,0      91,4       0,0     10,0      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     462,9       0,0     50,1      0,0    109,1      0,0      0,0
   2300,0     0,0      0,0     0,0      93,8       0,0     10,1      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     473,4       0,0     50,4      0,0    109,1      0,0      0,0
   2305,0     0,0      0,0     0,0      95,6       0,0     10,1      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     484,7       0,0     50,7      0,0    109,1      0,0      0,0
   2310,0     0,0      0,0     0,0      98,3       0,0     10,2      0,0     21,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0   76553,6    2798,6  11895,7   6423,8  27987,4      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:22
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2310,0     0,0      0,0     0,0      98,3       0,0     10,2      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     497,0       0,0     50,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2315,0     0,0      0,0     0,0     100,5       0,0     10,2      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     508,0       0,0     51,2      0,0    109,1      0,0      0,0
   2320,0     0,0      0,0     0,0     102,7       0,0     10,3      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     520,2       0,0     51,4      0,0    109,1      0,0      0,0
   2325,0     0,0      0,0     0,0     105,4       0,0     10,3      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     533,2       0,0     51,7      0,0    109,1      0,0      0,0
   2330,0     0,0      0,0     0,0     107,9       0,0     10,4      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     546,0       0,0     51,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2335,0     0,0      0,0     0,0     110,5       0,0     10,4      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     558,4       0,0     52,2      0,0    109,1      0,0      0,0
   2340,0     0,0      0,0     0,0     112,9       0,0     10,5      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     571,0       0,0     52,4      0,0    109,1      0,0      0,0
   2345,0     0,0      0,0     0,0     115,5       0,0     10,5      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     583,9       0,0     52,6      0,0    109,1      0,0      0,0
   2350,0     0,0      0,0     0,0     118,1       0,0     10,6      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     596,4       0,0     52,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2355,0     0,0      0,0     0,0     120,5       0,0     10,6      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     609,0       0,0     53,1      0,0    109,1      0,0      0,0
   2360,0     0,0      0,0     0,0     123,1       0,0     10,6      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     622,2       0,0     53,3      0,0    109,1      0,0      0,0
   2365,0     0,0      0,0     0,0     125,8       0,0     10,7      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     634,1       0,0     53,5      0,0    109,1      0,0      0,0
   2370,0     0,0      0,0     0,0     127,8       0,0     10,7      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     643,8       0,0     53,7      0,0    109,1      0,0      0,0
   2375,0     0,0      0,0     0,0     129,7       0,0     10,7      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     651,5       0,0     53,8      0,0    109,1      0,0      0,0
   2380,0     0,0      0,0     0,0     130,9       0,0     10,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     657,6       0,0     53,9      0,0    109,1      0,0      0,0
   2385,0     0,0      0,0     0,0     132,1       0,0     10,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     663,5       0,0     54,0      0,0    109,1      0,0      0,0
   2390,0     0,0      0,0     0,0     133,3       0,0     10,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     668,2       0,0     54,1      0,0    109,1      0,0      0,0
   2395,0     0,0      0,0     0,0     134,0       0,0     10,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     670,7       0,0     54,2      0,0    109,1      0,0      0,0
   2400,0     0,0      0,0     0,0     134,3       0,0     10,8      0,0     21,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     669,6       0,0     54,1      0,0    108,4      0,0      0,0
   2405,0     0,0      0,0     0,0     133,5       0,0     10,8      0,0     21,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     666,7       0,0     53,8      0,0    107,2      0,0      0,0
   2410,0     0,0      0,0     0,0     133,2       0,0     10,7      0,0     21,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     665,7       0,0     53,5      0,0    106,0      0,0      0,0
   2415,0     0,0      0,0     0,0     133,1       0,0     10,7      0,0     21,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     666,1       0,0     53,2      0,0    104,7      0,0      0,0
   2420,0     0,0      0,0     0,0     133,3       0,0     10,6      0,0     20,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0   89956,3    2798,6  13061,1   6423,8  30377,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:23
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2420,0     0,0      0,0     0,0     133,3       0,0     10,6      0,0     20,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     667,1       0,0     53,0      0,0    103,5      0,0      0,0
   2425,0     0,0      0,0     0,0     133,5       0,0     10,6      0,0     20,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     668,5       0,0     52,7      0,0    102,2      0,0      0,0
   2430,0     0,0      0,0     0,0     133,9       0,0     10,5      0,0     20,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     670,3       0,0     52,4      0,0    100,9      0,0      0,0
   2435,0     0,0      0,0     0,0     134,2       0,0     10,5      0,0     20,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     670,5       0,0     52,1      0,0     99,7      0,0      0,0
   2440,0     0,0      0,0     0,0     134,0       0,0     10,4      0,0     19,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     670,5       0,0     51,8      0,0     98,5      0,0      0,0
   2445,0     0,0      0,0     0,0     134,2       0,0     10,3      0,0     19,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     676,7       0,0     51,6      0,0     97,2      0,0      0,0
   2450,0     0,0      0,0     0,0     136,5       0,0     10,3      0,0     19,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     692,4       0,0     51,6      0,0     95,9      0,0      0,0
   2455,0     0,0      0,0     0,0     140,5       0,0     10,3      0,0     19,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     743,3       0,0     52,5      0,0     94,7      0,0      0,0
   2460,0     0,0      0,0     0,0     156,8       0,0     10,7      0,0     18,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     756,2       0,0     52,6      0,0     93,5      0,0      0,0
   2465,0     0,0      0,0     0,0     145,6       0,0     10,4      0,0     18,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     682,3       0,0     50,8      0,0     92,2      0,0      0,0
   2470,0     0,0      0,0     0,0     127,3       0,0     10,0      0,0     18,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     639,1       0,0     50,5      0,0     91,0      0,0      0,0
   2475,0     0,0      0,0     0,0     128,4       0,0     10,2      0,0     18,1      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     727,1       0,0     52,3      0,0     89,7      0,0      0,0
   2480,0     0,0      0,0     0,0     162,5       0,0     10,7      0,0     17,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     821,0       0,0     53,7      0,0     88,4      0,0      0,0
   2485,0     0,0      0,0     0,0     165,9       0,0     10,8      0,0     17,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     811,8       0,0     54,0      0,0     87,2      0,0      0,0
   2490,0     0,0      0,0     0,0     158,8       0,0     10,8      0,0     17,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     784,3       0,0     53,3      0,0     85,9      0,0      0,0
   2495,0     0,0      0,0     0,0     154,9       0,0     10,6      0,0     17,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     770,6       0,0     52,5      0,0     84,5      0,0      0,0
   2500,0     0,0      0,0     0,0     153,3       0,0     10,4      0,0     16,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     766,2       0,0     52,0      0,0     83,2      0,0      0,0
   2505,0     0,0      0,0     0,0     153,2       0,0     10,4      0,0     16,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     766,0       0,0     51,7      0,0     81,9      0,0      0,0
   2510,0     0,0      0,0     0,0     153,2       0,0     10,3      0,0     16,3      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     765,7       0,0     51,5      0,0     80,6      0,0      0,0
   2515,0     0,0      0,0     0,0     153,0       0,0     10,3      0,0     16,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     763,7       0,0     51,3      0,0     79,3      0,0      0,0
   2520,0     0,0      0,0     0,0     152,4       0,0     10,2      0,0     15,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     760,2       0,0     51,0      0,0     78,0      0,0      0,0
   2525,0     0,0      0,0     0,0     151,7       0,0     10,2      0,0     15,5      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     755,1       0,0     50,7      0,0     76,7      0,0      0,0
   2530,0     0,0      0,0     0,0     150,4       0,0     10,1      0,0     15,2      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0  105984,9    2798,6  14206,8   6423,8  32361,7      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:24
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2530,0     0,0      0,0     0,0     150,4       0,0     10,1      0,0     15,2      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     748,4       0,0     50,3      0,0     75,5      0,0      0,0
   2535,0     0,0      0,0     0,0     149,0       0,0     10,0      0,0     15,0      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     741,0       0,0     50,0      0,0     74,2      0,0      0,0
   2540,0     0,0      0,0     0,0     147,4       0,0     10,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     736,6       0,0     49,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2545,0     0,0      0,0     0,0     147,2       0,0      9,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     734,2       0,0     49,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   2550,0     0,0      0,0     0,0     146,4       0,0      9,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     727,3       0,0     49,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2555,0     0,0      0,0     0,0     144,5       0,0      9,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     714,6       0,0     49,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   2560,0     0,0      0,0     0,0     141,4       0,0      9,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     698,2       0,0     48,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   2565,0     0,0      0,0     0,0     137,9       0,0      9,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     687,4       0,0     48,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2570,0     0,0      0,0     0,0     137,0       0,0      9,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     680,7       0,0     48,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2575,0     0,0      0,0     0,0     135,3       0,0      9,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     671,4       0,0     48,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2580,0     0,0      0,0     0,0     133,3       0,0      9,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     660,8       0,0     47,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   2585,0     0,0      0,0     0,0     131,0       0,0      9,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     647,1       0,0     47,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2590,0     0,0      0,0     0,0     127,8       0,0      9,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     630,0       0,0     46,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2595,0     0,0      0,0     0,0     124,2       0,0      9,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     611,8       0,0     46,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2600,0     0,0      0,0     0,0     120,5       0,0      9,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     593,3       0,0     45,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2605,0     0,0      0,0     0,0     116,8       0,0      9,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     575,8       0,0     45,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2610,0     0,0      0,0     0,0     113,5       0,0      9,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     559,3       0,0     44,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2615,0     0,0      0,0     0,0     110,2       0,0      8,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     542,3       0,0     44,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2620,0     0,0      0,0     0,0     106,7       0,0      8,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     524,2       0,0     43,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2625,0     0,0      0,0     0,0     103,0       0,0      8,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     505,1       0,0     43,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   2630,0     0,0      0,0     0,0      99,1       0,0      8,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     485,6       0,0     42,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   2635,0     0,0      0,0     0,0      95,2       0,0      8,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     466,6       0,0     42,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2640,0     0,0      0,0     0,0      91,4       0,0      8,3      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0  119926,8    2798,6  15238,6   6423,8  33983,9      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:25
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2640,0     0,0      0,0     0,0      91,4       0,0      8,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     448,0       0,0     41,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   2645,0     0,0      0,0     0,0      87,8       0,0      8,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     429,8       0,0     40,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   2650,0     0,0      0,0     0,0      84,2       0,0      8,1      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     412,0       0,0     40,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2655,0     0,0      0,0     0,0      80,6       0,0      8,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     395,5       0,0     39,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2660,0     0,0      0,0     0,0      77,6       0,0      7,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     383,5       0,0     39,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   2665,0     0,0      0,0     0,0      75,8       0,0      7,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     375,2       0,0     39,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   2670,0     0,0      0,0     0,0      74,2       0,0      7,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     367,3       0,0     38,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2675,0     0,0      0,0     0,0      72,7       0,0      7,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     359,3       0,0     38,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2680,0     0,0      0,0     0,0      71,1       0,0      7,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     351,0       0,0     38,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   2685,0     0,0      0,0     0,0      69,3       0,0      7,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     342,6       0,0     37,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   2690,0     0,0      0,0     0,0      67,7       0,0      7,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     333,9       0,0     37,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   2695,0     0,0      0,0     0,0      65,9       0,0      7,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     322,6       0,0     37,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   2700,0     0,0      0,0     0,0      63,2       0,0      7,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     307,6       0,0     36,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   2705,0     0,0      0,0     0,0      59,9       0,0      7,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     268,1       0,0     35,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2710,0     0,0      0,0     0,0      47,4       0,0      6,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     227,0       0,0     33,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2715,0     0,0      0,0     0,0      43,4       0,0      6,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     209,5       0,0     33,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   2720,0     0,0      0,0     0,0      40,4       0,0      6,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     195,1       0,0     32,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2725,0     0,0      0,0     0,0      37,6       0,0      6,4      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     179,3       0,0     31,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   2730,0     0,0      0,0     0,0      34,1       0,0      6,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     161,8       0,0     31,2      0,0     73,6      0,0      0,0
   2735,0     0,0      0,0     0,0      30,6       0,0      6,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     145,0       0,0     30,5      0,0     73,6      0,0      0,0
   2740,0     0,0      0,0     0,0      27,4       0,0      6,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     129,2       0,0     29,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2745,0     0,0      0,0     0,0      24,3       0,0      5,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     116,8       0,0     29,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2750,0     0,0      0,0     0,0      22,4       0,0      5,8      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18581,6      0,0     0,0  126386,9    2798,6  16031,6   6423,8  35603,6      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:26
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2750,0     0,0      0,0     0,0      22,4       0,0      5,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     109,3       0,0     28,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   2755,0     0,0      0,0     0,0      21,3       0,0      5,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0     103,9       0,0     28,7      0,0     73,6      0,0      0,0
   2760,0     0,0      0,0     0,0      20,2       0,0      5,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      98,7       0,0     28,4      0,0     73,6      0,0      0,0
   2765,0     0,0      0,0     0,0      19,3       0,0      5,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      94,1       0,0     28,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2770,0     0,0      0,0     0,0      18,4       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      90,4       0,0     28,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   2775,0     0,0      0,0     0,0      17,8       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      87,9       0,0     28,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2780,0     0,0      0,0     0,0      17,4       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      86,5       0,0     27,9      0,0     73,6      0,0      0,0
   2785,0     0,0      0,0     0,0      17,2       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      85,6       0,0     27,8      0,0     73,6      0,0      0,0
   2790,0     0,0      0,0     0,0      17,0       0,0      5,6      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      80,9       0,0     27,6      0,0     73,6      0,0      0,0
   2795,0     0,0      0,0     0,0      15,3       0,0      5,5      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      68,1       0,0     27,0      0,0     73,6      0,0      0,0
   2800,0     0,0      0,0     0,0      11,9       0,0      5,3      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      52,0       0,0     26,3      0,0     73,6      0,0      0,0
   2805,0     0,0      0,0     0,0       8,9       0,0      5,2      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      37,8       0,0     25,6      0,0     73,7      0,0      0,0
   2810,0     0,0      0,0     0,0       6,2       0,0      5,0      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      27,3       0,0     25,0      0,0     73,7      0,0      0,0
   2815,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      22,6       0,0     24,4      0,0     73,5      0,0      0,0
   2820,0     0,0      0,0     0,0       4,3       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,2      0,0     0,0      17,3       0,0     23,9      0,0     73,2      0,0      0,0
   2825,0     0,0      0,0     0,0       2,6       0,0      4,8      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,2      0,0     0,0      12,9       0,0     23,8      0,0     73,1      0,0      0,0
   2830,0     0,0      0,0     0,0       2,6       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      17,8       0,0     23,7      0,0     73,1      0,0      0,0
   2835,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,2      0,0     0,0      21,2       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2840,0     0,1      0,0     0,0       3,9       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,2      0,0     0,0      21,2       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2845,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      17,7       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2850,0     0,0      0,0     0,0       2,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      17,7       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2855,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,8       0,0     23,8      0,0     73,3      0,0      0,0
   2860,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18582,8      0,0     0,0  127580,3    2798,6  16603,3   6423,8  37219,5      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:27
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2860,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,8       0,0     23,7      0,0     73,3      0,0      0,0
   2865,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,7      0,0     73,3      0,0      0,0
   2870,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2875,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2880,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,3      0,0     0,0      20,3       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2885,0     0,1      0,0     0,0       3,6       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,3      0,0     0,0      20,2       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2890,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,6       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2895,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   2900,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,6      0,0     73,2      0,0      0,0
   2905,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,6      0,0     73,2      0,0      0,0
   2910,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2915,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,7       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2920,0     0,0      0,0     0,0       4,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      20,2       0,0     23,7      0,0     73,2      0,0      0,0
   2925,0     0,0      0,0     0,0       3,5       0,0      4,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      20,3       0,0     23,9      0,0     73,4      0,0      0,0
   2930,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,1       0,0     24,2      0,0     73,7      0,0      0,0
   2935,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,3       0,0     24,5      0,0     73,9      0,0      0,0
   2940,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,7       0,0     24,8      0,0     74,0      0,0      0,0
   2945,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      27,0       0,0     25,0      0,0     74,0      0,0      0,0
   2950,0     0,0      0,0     0,0       6,0       0,0      5,0      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      39,2       0,0     25,6      0,0     74,1      0,0      0,0
   2955,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      49,2       0,0     26,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   2960,0     0,0      0,0     0,0      10,0       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      50,2       0,0     26,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   2965,0     0,0      0,0     0,0      10,1       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      50,1       0,0     26,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   2970,0     0,0      0,0     0,0      10,0       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18583,5      0,0     0,0  128174,0    2798,6  17136,6   6423,8  38836,2      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:28
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   2970,0     0,0      0,0     0,0      10,0       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      49,3       0,0     26,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   2975,0     0,0      0,0     0,0       9,8       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      48,8       0,0     26,0      0,0     74,1      0,0      0,0
   2980,0     0,0      0,0     0,0       9,7       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      50,8       0,0     26,1      0,0     74,1      0,0      0,0
   2985,0     0,0      0,0     0,0      10,6       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      53,1       0,0     26,2      0,0     74,1      0,0      0,0
   2990,0     0,0      0,0     0,0      10,7       0,0      5,2      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      33,0       0,0     25,0      0,0     73,7      0,0      0,0
   2995,0     0,0      0,0     0,0       2,5       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,1      0,0     0,0      17,7       0,0     23,9      0,0     73,5      0,0      0,0
   3000,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,9       0,0     24,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   3005,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,1       0,0     24,2      0,0     73,7      0,0      0,0
   3010,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,2       0,0     24,3      0,0     73,7      0,0      0,0
   3015,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,2       0,0     24,4      0,0     73,8      0,0      0,0
   3020,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,2       0,0     24,4      0,0     73,7      0,0      0,0
   3025,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,3       0,0     24,4      0,0     73,8      0,0      0,0
   3030,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,4       0,0     24,5      0,0     73,8      0,0      0,0
   3035,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,6       0,0     24,6      0,0     73,9      0,0      0,0
   3040,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,8       0,0     24,6      0,0     73,9      0,0      0,0
   3045,0     0,0      0,0     0,0       4,8       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,7       0,0     24,7      0,0     74,0      0,0      0,0
   3050,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,5       0,0     24,7      0,0     74,0      0,0      0,0
   3055,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,5       0,0     24,6      0,0     74,0      0,0      0,0
   3060,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,4       0,0     24,5      0,0     73,9      0,0      0,0
   3065,0     0,0      0,0     0,0       4,7       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,3       0,0     24,4      0,0     73,8      0,0      0,0
   3070,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,9      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,2       0,0     24,2      0,0     73,7      0,0      0,0
   3075,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      23,0       0,0     24,1      0,0     73,6      0,0      0,0
   3080,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18583,7      0,0     0,0  128799,8    2798,6  17680,8   6423,8  40460,6      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:29
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3080,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,9       0,0     24,0      0,0     73,5      0,0      0,0
   3085,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,8      0,0     14,7      0,0      0,0
              0,0      0,0     0,0      22,8       0,0     23,8      0,0     73,4      0,0      0,0
   3090,0     0,0      0,0     0,0       4,6       0,0      4,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              1,3      0,0     0,0      12,7       0,0     23,6      0,0     73,1      0,0      0,0
   3095,0     0,5      0,0     0,0       0,5       0,0      4,7      0,0     14,6      0,0      0,0
              5,5      0,0     0,0       2,5       0,0     23,4      0,0     72,7      0,0      0,0
   3100,0     1,7      0,0     0,0       0,5       0,0      4,7      0,0     14,5      0,0      0,0
              5,8      0,0     0,0       7,5       0,0     23,5      0,0     73,0      0,0      0,0
   3105,0     0,6      0,0     0,0       2,5       0,0      4,7      0,0     14,7      0,0      0,0
              1,8      0,0     0,0      13,7       0,0     23,7      0,0     73,7      0,0      0,0
   3110,0     0,1      0,0     0,0       2,9       0,0      4,8      0,0     14,8      0,0      0,0
              0,6      0,0     0,0       8,8       0,0     23,9      0,0     74,3      0,0      0,0
   3115,0     0,1      0,0     0,0       0,6       0,0      4,8      0,0     14,9      0,0      0,0
              1,9      0,0     0,0       2,8       0,0     24,1      0,0     75,0      0,0      0,0
   3120,0     0,6      0,0     0,0       0,6       0,0      4,8      0,0     15,0      0,0      0,0
              3,3      0,0     0,0       2,8       0,0     24,3      0,0     75,5      0,0      0,0
   3125,0     0,7      0,0     0,0       0,6       0,0      4,9      0,0     15,1      0,0      0,0
              4,4      0,0     0,0       2,8       0,0     24,4      0,0     76,0      0,0      0,0
   3130,0     1,1      0,0     0,0       0,6       0,0      4,9      0,0     15,2      0,0      0,0
              7,0      0,0     0,0       2,7       0,0     24,5      0,0     76,4      0,0      0,0
   3135,0     1,7      0,0     0,0       0,5       0,0      4,9      0,0     15,3      0,0      0,0
             10,3      0,0     0,0       2,5       0,0     24,5      0,0     76,7      0,0      0,0
   3140,0     2,4      0,0     0,0       0,5       0,0      4,9      0,0     15,4      0,0      0,0
             13,9      0,0     0,0       2,4       0,0     24,4      0,0     76,9      0,0      0,0
   3145,0     3,2      0,0     0,0       0,5       0,0      4,9      0,0     15,4      0,0      0,0
             17,7      0,0     0,0       2,2       0,0     24,4      0,0     77,0      0,0      0,0
   3150,0     3,9      0,0     0,0       0,4       0,0      4,9      0,0     15,4      0,0      0,0
             21,5      0,0     0,0       2,0       0,0     24,4      0,0     77,1      0,0      0,0
   3155,0     4,7      0,0     0,0       0,4       0,0      4,9      0,0     15,4      0,0      0,0
             25,4      0,0     0,0       1,8       0,0     24,3      0,0     77,1      0,0      0,0
   3160,0     5,5      0,0     0,0       0,3       0,0      4,9      0,0     15,4      0,0      0,0
             29,5      0,0     0,0       1,9       0,3     24,0      1,1     76,0      0,0      0,0
   3165,0     6,3      0,0     0,0       0,4       0,1      4,7      0,4     15,0      0,0      0,0
             32,9      0,0     0,0       2,0       1,7     22,6      5,9     71,5      0,0      0,0
   3170,0     6,8      0,0     0,0       0,4       0,5      4,3      1,9     13,6      0,0      0,0
             34,5      0,0     0,0       2,0       3,2     21,2     11,3     66,7      0,0      0,0
   3175,0     7,0      0,0     0,0       0,4       0,7      4,1      2,6     13,1      0,0      0,0
             35,0      0,0     0,0       2,0       4,1     20,5     14,4     64,4      0,0      0,0
   3180,0     7,0      0,0     0,0       0,4       0,9      4,0      3,1     12,7      0,0      0,0
             35,9      0,0     0,0       1,6       4,7     20,1     16,4     63,1      0,0      0,0
   3185,0     7,3      0,0     0,0       0,2       1,0      4,0      3,4     12,6      0,0      0,0
             35,8      0,0     0,0       1,3       4,9     20,2     17,0     63,3      0,0      0,0
   3190,0     7,0      0,0     0,0       0,3       1,0      4,1      3,4     12,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   18907,7      0,0     0,0  128923,5    2817,6  18194,5   6489,9  42067,0      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:30
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3190,0     7,0      0,0     0,0       0,3       1,0      4,1      3,4     12,8      0,0      0,0
             33,5      0,0     0,0       1,5       4,6     20,9     15,7     65,3      0,0      0,0
   3195,0     6,4      0,0     0,0       0,3       0,8      4,3      2,9     13,4      0,0      0,0
             29,8      0,0     0,0       2,1       3,8     21,9     13,3     68,4      0,0      0,0
   3200,0     5,5      0,0     0,0       0,5       0,7      4,5      2,4     14,0      0,0      0,0
             27,3      0,0     0,0       2,8       3,5     22,6     12,2     70,2      0,0      0,0
   3205,0     5,4      0,0     0,0       0,6       0,7      4,5      2,5     14,1      0,0      0,0
             28,6      0,0     0,0       2,3       3,8     22,4     13,2     69,8      0,0      0,0
   3210,0     6,1      0,0     0,0       0,3       0,8      4,4      2,8     13,9      0,0      0,0
             31,2      0,0     0,0       1,7       4,3     22,1     14,9     68,7      0,0      0,0
   3215,0     6,4      0,0     0,0       0,3       0,9      4,4      3,1     13,6      0,0      0,0
             33,0      0,0     0,0       1,7       4,9     21,8     16,6     67,6      0,0      0,0
   3220,0     6,8      0,0     0,0       0,4       1,0      4,3      3,5     13,4      0,0      0,0
             34,9      0,0     0,0       1,8       5,4     21,5     18,3     66,5      0,0      0,0
   3225,0     7,2      0,0     0,0       0,4       1,1      4,3      3,8     13,2      0,0      0,0
             36,7      0,0     0,0       1,8       5,9     21,2     20,0     65,4      0,0      0,0
   3230,0     7,5      0,0     0,0       0,4       1,2      4,2      4,2     13,0      0,0      0,0
             38,5      0,0     0,0       1,8       6,4     20,9     21,7     64,3      0,0      0,0
   3235,0     7,9      0,0     0,0       0,4       1,3      4,1      4,5     12,8      0,0      0,0
             40,2      0,0     0,0       1,8       6,9     20,6     23,3     63,3      0,0      0,0
   3240,0     8,2      0,0     0,0       0,4       1,4      4,1      4,8     12,6      0,0      0,0
             41,5      0,0     0,0       1,8       7,2     20,3     24,6     62,3      0,0      0,0
   3245,0     8,4      0,0     0,0       0,4       1,5      4,0      5,0     12,4      0,0      0,0
             42,5      0,0     0,0       1,8       7,5     20,0     25,6     61,3      0,0      0,0
   3250,0     8,6      0,0     0,0       0,4       1,5      4,0      5,2     12,2      0,0      0,0
             43,4      0,0     0,0       1,8       7,8     19,8     26,5     60,4      0,0      0,0
   3255,0     8,8      0,0     0,0       0,4       1,6      3,9      5,4     12,0      0,0      0,0
             44,3      0,0     0,0       1,8       8,1     19,5     27,4     59,4      0,0      0,0
   3260,0     8,9      0,0     0,0       0,4       1,6      3,9      5,6     11,8      0,0      0,0
             45,1      0,0     0,0       1,7       8,3     19,3     28,2     58,7      0,0      0,0
   3265,0     9,1      0,0     0,0       0,3       1,7      3,8      5,7     11,7      0,0      0,0
             45,7      0,0     0,0       1,7       8,5     19,1     28,8     58,1      0,0      0,0
   3270,0     9,2      0,0     0,0       0,3       1,7      3,8      5,8     11,6      0,0      0,0
             46,5      0,0     0,0       1,7       8,7     18,8     29,5     57,3      0,0      0,0
   3275,0     9,4      0,0     0,0       0,3       1,8      3,7      6,0     11,4      0,0      0,0
             51,1      0,0     0,0       1,6      10,4     16,8     35,5     51,1      0,0      0,0
   3280,0    11,0      0,0     0,0       0,3       2,4      3,0      8,2      9,1      0,0      0,0
             62,5      0,0     0,0       1,2      14,2     12,4     48,5     37,5      0,0      0,0
   3285,0    14,0      0,0     0,0       0,2       3,3      2,0     11,2      5,9      0,0      0,0
             69,9      0,0     0,0       0,9      16,5      9,8     56,2     29,5      0,0      0,0
   3290,0    14,0      0,0     0,0       0,2       3,3      2,0     11,3      5,9      0,0      0,0
             70,2      0,0     0,0       1,0      16,6      9,7     56,4     29,3      0,0      0,0
   3295,0    14,1      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,3      5,8      0,0      0,0
             70,4      0,0     0,0       0,9      16,6      9,7     56,6     29,1      0,0      0,0
   3300,0    14,1      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,3      5,8      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   19874,7      0,0     0,0  128960,7    2997,1  18605,5   7103,1  43330,4      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:31
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3300,0    14,1      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,3      5,8      0,0      0,0
             70,3      0,0     0,0       0,9      16,6      9,6     56,7     29,0      0,0      0,0
   3305,0    14,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,3      5,8      0,0      0,0
             70,0      0,0     0,0       1,0      16,7      9,7     56,7     29,0      0,0      0,0
   3310,0    14,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,4      5,8      0,0      0,0
             69,9      0,0     0,0       1,0      16,7      9,7     56,9     29,0      0,0      0,0
   3315,0    14,0      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,4      5,8      0,0      0,0
             69,8      0,0     0,0       1,0      16,7      9,7     56,8     29,0      0,0      0,0
   3320,0    13,9      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,4      5,8      0,0      0,0
             69,6      0,0     0,0       1,1      16,6      9,8     56,5     29,3      0,0      0,0
   3325,0    13,9      0,0     0,0       0,2       3,3      2,0     11,3      5,9      0,0      0,0
             70,0      0,0     0,0       1,1      16,5      9,9     56,3     29,6      0,0      0,0
   3330,0    14,1      0,0     0,0       0,2       3,3      2,0     11,3      5,9      0,0      0,0
             71,4      0,0     0,0       1,1      16,6      9,8     56,5     29,4      0,0      0,0
   3335,0    14,5      0,0     0,0       0,2       3,3      1,9     11,4      5,8      0,0      0,0
             73,1      0,0     0,0       1,1      16,7      9,7     57,0     28,9      0,0      0,0
   3340,0    14,8      0,0     0,0       0,2       3,4      1,9     11,4      5,7      0,0      0,0
             74,0      0,0     0,0       1,0      16,8      9,5     57,2     28,4      0,0      0,0
   3345,0    14,8      0,0     0,0       0,2       3,4      1,9     11,4      5,6      0,0      0,0
             74,1      0,0     0,0       0,9      16,8      9,2     57,3     27,5      0,0      0,0
   3350,0    14,8      0,0     0,0       0,2       3,4      1,8     11,5      5,4      0,0      0,0
             73,8      0,0     0,0       0,8      17,0      8,8     57,7     26,3      0,0      0,0
   3355,0    14,7      0,0     0,0       0,2       3,4      1,7     11,6      5,1      0,0      0,0
             73,2      0,0     0,0       0,7      17,1      8,3     58,2     25,0      0,0      0,0
   3360,0    14,6      0,0     0,0       0,1       3,5      1,6     11,7      4,8      0,0      0,0
             72,6      0,0     0,0       0,7      17,4      7,8     59,0     23,3      0,0      0,0
   3365,0    14,5      0,0     0,0       0,1       3,5      1,5     11,9      4,5      0,0      0,0
             72,2      0,0     0,0       0,6      17,8      7,1     60,2     21,3      0,0      0,0
   3370,0    14,4      0,0     0,0       0,1       3,6      1,3     12,2      4,0      0,0      0,0
             71,9      0,0     0,0       0,5      18,4      6,2     62,1     18,6      0,0      0,0
   3375,0    14,4      0,0     0,0       0,1       3,8      1,1     12,6      3,4      0,0      0,0
             71,6      0,0     0,0       0,4      19,1      5,2     64,2     15,5      0,0      0,0
   3380,0    14,3      0,0     0,0       0,1       3,9      0,9     13,1      2,8      0,0      0,0
             71,1      0,0     0,0       0,3      19,9      4,2     66,6     12,3      0,0      0,0
   3385,0    14,2      0,0     0,0       0,1       4,1      0,7     13,6      2,1      0,0      0,0
             71,4      0,0     0,0       0,2      20,9      3,2     68,8      9,3      0,0      0,0
   3390,0    14,4      0,0     0,0       0,0       4,3      0,6     13,9      1,6      0,0      0,0
             71,7      0,0     0,0       0,1      22,2      1,9     72,0      5,2      0,0      0,0
   3395,0    14,3      0,0     0,0       0,0       4,6      0,2     14,9      0,5      0,0      0,0
             71,3      0,0     0,0       0,2      22,8      0,9     74,3      2,1      0,0      0,0
   3400,0    14,2      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2     14,9      0,4      0,0      0,0
             71,1      0,0     0,0       0,4      22,6      0,8     74,0      1,8      0,0      0,0
   3405,0    14,2      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2     14,7      0,4      0,0      0,0
             71,2      0,0     0,0       0,3      22,4      0,8     73,4      1,8      0,0      0,0
   3410,0    14,2      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2     14,6      0,4      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   21450,0      0,0     0,0  128976,0    3401,5  18757,0   8461,4  43782,2      0,0      0,0
AL ORIGEN



                  CUBICACION DE TIERRAS     

                                                               HOJA:32
TITULO   : VARIANT DE LA C-53 A BELLCAIRE D'URGELL
SUBTITULO: EIX PRINCIPAL
FICHERO *.MMM --->: p:\projecte\traçat3\eix
NOMBRE DEL FICHERO OCUPACION: eix

----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           VOLUMEN (M3)                                        EXPLANADA    
      ----------------------------------------------T.V.E.----------   S-SEL(2) ------   NINGUNA ---
  PK        DESM    DESM.IN  SAN.TERR   TERR.    DESM.   TERR      DESM.    TERR    DESM.    TERR
----------------------------------------------------------------------------------------------------

   3410,0    14,2      0,0     0,0       0,1       4,5      0,2     14,6      0,4      0,0      0,0
             67,7      0,0     0,0       0,3      22,2      0,7     72,8      1,8      0,0      0,0
   3415,0    12,8      0,0     0,0       0,0       4,4      0,1     14,5      0,4      0,0      0,0
             53,5      0,0     0,0       0,4      11,0     12,0     36,2     38,4      0,0      0,0
   3420,0     8,6      0,0     0,0       0,1       0,0      4,7      0,0     15,0      0,0      0,0
             41,8      0,0     0,0       0,6       0,0     23,2      0,0     74,8      0,0      0,0
   3425,0     8,1      0,0     0,0       0,1       0,0      4,6      0,0     14,9      0,0      0,0
             65,4      0,0     0,0       0,3      10,9     11,6     36,3     37,3      0,0      0,0
   3430,0    18,0      0,0     0,0       0,0       4,4      0,0     14,5      0,0      0,0      0,0
             90,2      0,0     0,0       0,0      21,7      0,0     72,3      0,0      0,0      0,0
   3435,0    18,1      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0     14,4      0,0      0,0      0,0
             27,3      0,0     0,0       0,0       6,5      0,0     21,7      0,0      0,0      0,0
   3436,5    18,1      0,0     0,0       0,0       4,3      0,0     14,4      0,0      0,0      0,0

====================================================================================================
TOTALES   21795,9      0,0     0,0  128977,7    3473,8  18804,5   8700,6  43934,6      0,0      0,0
AL ORIGEN
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex té per objectiu descriure els punts d’on s’extraurà el material 
necessari per tal de dur a terme el present projecte.  
 
El Mapa d’Activitats Extractives de la Direcció General de Medi Natural (DMAH) de la 
Generalitat de Catalunya proporciona informació sobre les activitats d’extracció de 
materials que es porten a terme. Aquest mapa, amb darrere actualització en data 
31/12/2003, està basat en ortofotomapes a escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
 
Amb aquesta informació s’ha realitzat un inventari de les activitats extractives que 
s’estan desenvolupant més properes al tram objecte del present estudi. 
 
 

2. JACIMENTS GRANULARS 
 
Els possibles jaciments granulars es localitzarien en les diferents graveres legalitzades, 
algunes inactives i altres en explotació, situades a l’entorn de l’àrea d’estudi. Les 
graves es localitzen en terrasses del riu Segre, als voltants de la població de Balaguer. 
 
Aquests materials haurien de ser com a mínim sòls adequats segons l’actual Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG-3 vigent (PG-3, 
2002). En conseqüència, podrien ser utilitzats en la coronació i en el nucli de 
terraplens, sempre i quan l’índex CBR corresponent a les condicions de compactació en 
obra sigui igual o superior a cinc per a la coronació (CBR ≥ 5) i a tres per a la resta (CBR 
≥ 3). 
 
 

3. EXPLOTACIONS ACTUALS 
 
Com s’ha comentat anteriorment, són diverses les possibilitats d’extracció de materials 
a l’entorn de la zona d’estudi. Al final de l’annex s’adjunta una taula amb les principals 
explotacions que s’hi han trobat, on es pot comprovar que es tracta bàsicament de 
graveres i d’alguna explotació de sorres i argiles. Aquestes activitats extractives estan 
legalitzades i s’inclouen en un radi de 10 km des de la zona d’actuació. 
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4. PROPOSTA D’APROFITAMENT 
 
En una primera aproximació per a la utilització de materials de préstec i seguint 
l’actual Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, 
PG-3 vigent (PG-3, 2002), es proposa: 
 

 Com a sòls SELECCIONATS per a la coronació i ciment de terraplens i  
constitució d’esplanades tipus E2, és proposen les graves de les activitats 
extractives legalitzades pròximes. Serà precís la seva criba per tal d’eliminar els 
còdols superiors a 10 cm. 

 Com a sòls ADEQUATS per a l’execució de la coronació de terraplens, es 
podrien utilitzar igualment els materials de les activitats extractives legalitzades 
pròximes, sempre i quan l’índex CBR corresponent a les condicions de 
compactació en obra sigui igual o superior a cin (CBR ≥ 5) i  compleixi les 
especificacions de la norma PG-3 vigent. 

 Com a sòls TOLERABLES per a la realització del nulic, es suggereix utilitzar el 
material quaternari que provingui de l’excavació de la pròpia obra (glacis, i 
col·luvial i fons de vall), sempre i guan l’índex CBR corresponent a les 
condicions de compactació en obra sigui igual o superior a tres (CBR ≥ 3) i 
compleixi les especificacions de la norma PG-3 vigent. 

 Com a TOT-Ú ARTIFICIAL, ÀRIDS PER A MESCLES BITUMINOSES EN CAPES BASE I 
INTERMÈDIES I ÀRIDS PER A FORMIGÓ, es poden obtenir del matxuqueig dels 
còdols de major grandària del material quaternari excavat o es poden adquirir 
en plantes i pedreres pròximes a la zona d’estudi. 

 Els ÀRIDS PER A LA CAPA DE TRÀNSIT s’haurien d’adquirir en plantes de 
tractament o plantes d’aglomerat pròximes a l’àrea d’actuació. 

 
A continuació, en l’Apèndix 1. Llistat d’explotacions, es presenta un llistat amb les 
anteriorment mencionades explotacions pròximes a la zona del projecte. 
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Taula A10.1. Activitats extractives legalitzades 

 

Nom explotació Codi Empresa explotadora Àrea total (m2) Recurs explotat Coord. X (m) Coord. Y (m) Situació actual 

EL PORTELL 90568 
 

SORIGUE, S.A. 86.342,332 Graves 316.701,25 4.628.350,96 Activitat restaurada en període de 
garantia. 

PALAU BORONAT 90693 TUBERIAS Y 
PREFABRICADOS PALAU, 

S.A. 

263.376,500 Graves 315.365,80 4.627.023,00 Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. 

CORB 90577 ÁRIDOS DANIEL, S.A. 107.232,910 Graves 315.677,31 4.626.631,18 Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. 

ÁRIDOS DANIEL 90472 ÁRIDOS DANIEL, S.A. 15.484,646 Graves 317.370,86 4.625.304,60 Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. 

VEDAT 90642 CAL GERMANS PEDRA, 
S.C.C.L. 

255.343,868 Graves 316.321,35 4.624.539,03 Activitat en actiu amb restauració 
integrada. 

EL CANAL 90546 ÁRIDOS DANIEL, S.A. 27.182,938 Graves 317.079,76 4.624.612,38 Activitat restaurada en període de 
garantia. 

ÀRIDS DANIEL PEDRA 90350 ÁRIDOS DANIEL, S.A. 52.965,350 Graves 316.116,82 4.624.204,19 Activitat restaurada en període de 
garantia. 

CORTÉS 90695 CERAMICA LA COMA, 
S.A. 

190.570,841 Argiles 314.804,20 4.627.824,60 Activitat englobada en una nova 
explotació. 

LAS PLANAS 00000 ÁRIDOS DANIEL, S.A. 51.756,988 Graves 314.700,50 4.625.720,20 Activitat englobada en una nova 
explotació. 

PLANA DE CORB 90463 SORIGUE, S.A. 117.312,675 Graves 314.328,00 4.625.240,20 Activitat englobada en una nova 
explotació. 

AMPLIACIÓ PLANA 
DE CORB 

90463 SORIGUE, S.A. 533.619,416 Graves 314.458,60 4.625.409,20 Activitat en actiu i restauració no 
iniciada. 

AMPLIACIÓ PLANA 
DE CORB 02 

90463 SORIGUE, S.A. 33.565,595 Sorres 314.450,90 4.625.048,20 Activitat no iniciada. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el dimensionament de 
les seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per 
tal d’aconseguir: 
 

a) Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de 
projecte. 
 

b) Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i 
repartir les pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a 
l’esplanada tan sols arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva 
capacitat de suport. 
 

 
c) Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Donat que es tracta de ferms de nova construcció, l'estudi de les seccions de 
ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent “Instrucción 6.1 i 6.2-IC 
Secciones de firrme de la Dirección General de Carreteras del MOPU” del 23 de 
maig de 1989 i O.C. 10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 
estructurals de ferm i l'ordre circular O.C. 24/08 que modifica els articles 542 
"Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós" i 543 "Mescles 
bituminoses per capes de rodadura. Mescles drenants i discontínues". El tipus 
de paviment escollit serà bituminós per a la calçada i vorals del tronc principal. 

 
2. DETERMINACIÓ DE LES VARIABLES DE DISSENY 
 
Per a la determinació de la secció de ferm, s’han considerat les dues variables 
principals exposades a la normativa: la categoria de trànsit i l’esplanada.  
 
 

2.1. Trànsit 
 
La secció del paviment a dimensionar dependrà del nombre de vehicles pesats que 
circulin per la nova carretera, que són els que suposen un major grau d’afectació al 
ferm. 
 
Segons l’Annex 8. Estudi de trànsit del present projecte, obtenim una IMD de 7.659 
veh./dia i un 10,05 % de vehicles pesats, és a dir 760 veh.pesats/dia. Les dades que 
s’ajusten al tram projectat de la variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell es 
correspon a una categoria T-2, com s’observa a la següent taula de la Norma 6.1-IC: 
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Taula A11.1. Categoria de trànsit pesat de T00 a T2 

 
 

2.2. Esplanada 
 
Als efectes de definir l'estructura del ferm, la Norma 6.1-IC defineix tres categories 
d'esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2):  
 

Taula A11.2. Mòduls de compressibilitat en el segon cicle de càrrega 

 
 
La normativa per categories de trànsit T-2 considera esplanades E1, E2 o E3. 
 
Segons l’Annex 3. Geologia i Geotècnia, la pràctica totalitat dels materials presents, al 
llarg dels trams en desmunt del traçat escollit una vegada retirada la coberta vegetal, 
es classifiquen com a sòls marginals, degut en gran part a l’ús agrícola de les terres i, 
en conseqüència, a l’elevat tant per cent de matèria orgànica que hi trobem en 
aquestes. Aquests tant per cent de matèria orgànica supera el límit per a considerar el 
sòl com a tolerable, reflectit a l’article 330 del PG-3. 
 
S’ha escollit una explanada E2 per tal de realitzar la variant de Bellcaire d’Urgell. S’ha 
considerat que no era necessari arribar a aconseguir una esplanada E3, ja que amb la 
categoria de trànsit que tenim podem treballar de manera correcta amb una E2.  
 
Finalment serà necessària l’execució de la següent capa: 
 

 100 cm de sòl seleccionat 
 
A continuació es defineixen les característiques climàtiques referents al present estudi 
utilitzant les figures que proporciona la Norma 6.1-IC són les següents: 
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Figura A11.1. Zones tèrmiques estivals 

 

 
Figura A11.2. Zone4s pluviomètriques 
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Així doncs, ens trobem en una zona: 
 

 Zona tèrmica estival mitjana 

 Zona poc plujosa 
 
3. DETERMINACIÓ DE LA SECCIÓ DEL FERM 
 
Per a la determinació de les seccions de ferm, s’han distingit dos tipus de seccions en 
funció de si es tracta del tronc principal o de la reposició de camins afectats per la 
construcció de la variant. 
 

3.1. Tronc principal 
 
La secció de ferm adoptada pel tronc principal de la variant de Belltall és: 221 del 
catàleg de seccions de ferms, obtenim que és una capa de tot-ú de 25 cm i 25 cm de 
mescla bituminosa, intercalarem una primera capa d’adherència C60B4 ADH (antiga 
ECR-1) entre la capa de rodament i la intermèdia una segona capa d’adherència de la 
mateixa tipologia entre la capa intermèdia i la. També s’aplicarà un reg d’emprimació 
C50BF85 IMP (antiga ECI) entre la capa base i la capa granular. 
 
La secció de ferm adoptada, està formada per les següents capes: 
 

Taula A11.3. Disposició de les diferents capes en el tronc principal 

Capa del ferm Gruix Tipus de material 

Capa de rodament 5 cm 
AC16 surf D B60/70 
(4,5 % dotació mín.) 

Capa intermèdia 10 cm 
AC22 bin D B60/70 
(4,0 % dotació mín.) 

Capa base 10 cm 
AC32 base S B60/70 
(3,65 % dotació mín.) 

Base granular 25 cm Tot-ú artificial 

 
Els vorals seran una prolongació de la calçada principal. La seva execució serà 
simultània, sense junta longitudinal entre calçada i voral. 
 
Per a la elecció de la secció de ferm s’han utilitzat la normativa corresponent a l’article 
542 del PG-3.  
 

3.2. Reposició de camins afectats 
 
Per a la reposició dels camins afectats per la construcció de la variant es disposarà la 
següent secció: 
 

Taula A11.4. Disposició de les diferents capes dels camins afectats 

Capa del ferm Gruix Tipus de material 

Capa superior 30 cm Sòl adequat 
Capa base 20 cm Tot-ú artificial 
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Aquestes distribucions exposades anteriorment han estat escollides en funció de la 

Norma 6.1-IC. Veure Apèndix 1. Catàleg de ferms i espessors. 

 
 
4. DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LA SECCIÓ ESCOLLIDA 
 

4.1. Mescles bituminoses 
 
El traçat del tram de la nova carretera en qüestió se situa en una zona tèrmica sense 
gaires restriccions a l’hora d’escollir una determinada capa de trànsit i zona poc 
plujosa. Per tant, s’ha escollit, per a la capa de rodament, una mescla bituminosa 
discontinua en calent tipus AC16 surf D (nomenclatura antiga D12). 
 
 
Seguint un raonament similar, es tria una mescla bituminosa en calent densa tipus 
AC22 bin D (nomenclatura antiga D-20) per a la capa intermèdia i una mescla 
bituminosa en calent semidensa tipus AC32 base S (nomenclatura antiga S25) per a la 
capa base. 
 

4.2. Lligant hidrocarbonat 
 
Per tal de definir el tipus de lligant hidrocarbonat a utilitzar a les capes de ferm, s’han 
seguit les indicacions de l’article 542 del PG-3.  
 
Tenint en compte que l’obra està situada en la zona tèrmica estival mitja, i que la 
categoria de trànsit existent en el present projecte que és T2, s’ha decidit utilitzar un 
betum de penetració tipus B60/70 per a les mescles bituminoses, tot seguint les 
indicacions de l’article abans mencionat (Veure les figures 11.3 i 11.4 que es presenten 
a continuació). Els dos números indiquen l’interval en el qual ha d’estar comprès el 
valor de la penetració a 25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. Com 
menor és la penetració més dur i consistent és el betum. 
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Figura 11.3. Tipus de betum a utilitzar en funció de la zona tèrmica estival i categoria de trànsit 

a la capa de rodament i següent 
 

 
Figura 11.4. Tipus de betum a utilitzar per a la capa base 

 
 

4.3. Regs d’adherència 
 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèviament a la 
col·locació sobre aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un 
tractament superficial amb graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament 
regs de tipus termoadherent. 
 
Així doncs, i com ja s’ha comentat entre les capes de rodament, intermèdia i base es 
disposaran dos regs d’adherència amb una emulsió del tipus C60B4 ADH (antiga ECR-1) 
amb un 60% de contingut de lligant, complint així amb el que s’estableix a l'article 531 
“Regs d’adherència” i a l’article 213 “Emulsions bituminoses” del PG-3. 
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4.4. Regs d’emprimació 
 
Es defineix com a reg d’emprimació l’aplicació d’una pel·lícula continua uniforme 
d’emulsió bituminosa sobre una capa no tractada amb lligant, amb l’objectiu de 
preparar la superfície de recolzament i contribuir a l’adherència de la capa.  
 
Així dons, entre la capa granular de tot-ú i la capa base, s’ha previst un reg 
d’emprimació format per una emulsió tipus C50BF5 IMP (antiga ECI) amb un 50% de 
contingut de lligant, segons l’article 530 “Regs d’emprimació” i l’article 213 “Emulsions 
bituminoses” del PG-3. 
 

4.5. Regs de curat 
 
Es defineix com a reg de curat l’aplicació d’una pel·lícula continua i uniforme d’emulsió 
bituminosa sobre una capa tractada amb conglomerat hidràulic amb la finalitat de 
aportar impermeabilitat a tota la superfície. 
 
Així doncs, s’aplicarà sobre la capa de rodament un reg de curat del tipus C60B4 CUR 
(antiga ECR-1) amb un 60 % de contingut de lligant, complint així amb el que 
s’estableix a l'article 532 “Regs de curat” i a l’article 213 “Emulsions bituminoses” del 
PG-3. 
 

4.6. Tot-u artificial 
 
A l'execució d'aquesta unitat d’obra és tindran presents els coeficients i paràmetres 
necessaris per a aquest material en funció de la categoria del trànsit que s’ha previst 
en aquesta variant de la C-53 (T2). Aquests elements a considerar estan plasmats a 
l’article 510 “Zahorras” del PG-3. 
 
5. COMPOSICIONS I DOTACIONS 
 
A efectes pressupostaris les dotacions i resta de característiques dels elements del 
ferm són: 

 Mescla bituminosa AC16 surf D amb un 4,5 % de dotació de lligant 
hidrocarbonat. 

 Mescla bituminosa AC22 bin D amb un 4 % de betum B-60/70. 

 Mescla bituminosa AC32 base S amb un 3,65 % de betum B-60/70. 

 Tot-u artificial. 

 Reg d’emprimació C50BF5 IMP amb una dotació de 500 g/m2 de lligant 
residual. 

 Reg d’adherència C60B4 ADH amb una dotació de 250 g/m2  de lligant residual. 

 Reg de curat C60B4 CUR amb una dotació de 300 g/m2 de lligant residual. 
 
A l’Apèndix 2. Amidaments de ferms i regs d’aquest mateix annex es pot veure un 
resum dels amidaments de les diferents capes de ferms i regs. Aquests amidaments 
s’han calculat a mà, ja que s’observava que amb els llistats extrets del programa WinH 
hi havia un cert error. 
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1. Catàleg de seccions de ferms per a categories de trànsit de T00 a T2: 

 

 

2. Taula d’espessors de les capes de mescles bituminoses en calent: 
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APÈNDIX 2. AMIDAMENTS DE FERMS I REGS 
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1. Càlcul de la superfície del traçat: 
 
 

Zona Àrea (m2) 

Tronc principal 37801,5 

Carrils addicionals 5027,63 

Enllaç central 2784,1 

Illes enjardinades -1273,67 

Total 44339,56 

 

 
 

2. Amidaments de ferms i regs: 

Material 
Mescla 

bituminosa 
Reg de curat 

Reg de 
adherència 

Reg 
d'emprimació 

Capes (Nº) 1 1 2 1 

Àrea (m2) 44339,56 44339,56 88679,11 44339,56 

Espessor (m) 0,25 - - - 

Densitat (Tn/m3) 1,03 - - - 

Dotació betum (% i kg/m2) 0,04 0,3 0,25 0,5 

Tn betum per mescles bituminoses 456,70 - - - 

Tn betum per reg de curat - 13301,87 - - 

Tn betum per reg d'adherència - - 22169,78 - 

Tn betum per reg d'emprimació - - - 22169,78 

Tn totals de betum 456,70 57641,43 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 12. 
TIPOLOGIA DE LES ESTRUCTURES 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es recullen, de forma general, les característiques de les diferents 
estructures necessàries per a la construcció de la variant de la C-53 al seu pas per 
Bellcaire d’Urgell. 
 
Com ja s’ha comentat en els annexes 5. Climatologia, hidrologia i drenatge i 7. 
Reposició de camins, en aquesta obra serà necessari realitzar dos passos a nivell per a 
superar dues carreteres existents, que s’han considerat importants per la seva situació 
o ús. També es col·locaran una sèrie de tubs per a la realització del drenatge 
transversal de la carretera. 
 
En aquest punt cal remarcar que, per a escollir les solucions finalment adoptades, 
s’han tingut en compte les recomanacions de diverses empreses d’elements 
prefabricats. Cal destacar-ne dues, ADHORNA, S.A. i TUBERIAS I PREFABRICADOS 
PALAU, S.A., les quals han facilitat diverses fitxes tècniques i també els seus 
coneixements per a ajudar a escollir les solucions adoptades. 
 
A continuació s’exposen detalladament les solucions adoptades en els dos àmbits 
mencionats anteriorment. 
 
2. ESTRUCTURES PER A ELS PASSOS A DIFERENT NIVELL 
 

2.1. Introducció 
 
En el recorregut de la variant projectada s’ha cregut oportú sobrepassar dues 
carreteres existents.  
 
En el primer cas, en el PK 1+120 de la nova variant, es sobrepassa el camí de Lleida. Els 
motius principals són la seva continuïtat un cop passada la variant, ja que al entrar a la 
població de Bellcaire es converteix en un carrer, i també la seva situació, ja que queda 
en una posició central respecte a les dues interseccions a banda i banda d’aquest camí. 
Així doncs, s’aconsegueix millorar substancialment la mobilitat dels vehicles agraris i, 
en general, dels usuaris dels camins de terra propers a la variant. 
 
En el segon cas, en el PK 2+470 de la nova variant, es sobrepassa la carretera LP-3322. 
Aquesta carretera és de gran entitat ja que comunica la població de Bellcaire d’Urgell 
amb diversos pobles propers i arribant fins a la Mollerussa. Aquesta carretera també té 
una IMD important. Per aquests motius s’ha cregut oportú realitzar-hi un pas a 
diferent nivell, per no afectar el trànsit de la carretera existent i també per a poder-la 
enllaçar amb la nova variant. Així, s’aconsegueix una gran millora alhora de realitzar 
desplaçaments que involucrin la LP-3322 i la variant projectada. 
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2.2. Descripció de les possibles solucions 
 
En primer lloc es defineix quin és l’espai que s’ha de mantenir lliure per a la circulació 
de la carretera existent. 

 Estructura 1: És deixarà un marge d’un metre a banda i banda de la carretera, 
per tant l’estructura haurà de tenir una amplada interior de 8 metres. L’alçada 
lliure serà de 5 metres, tal hi com es recomana a la Norma 3.1-IC. Traçado. 
Instrucción de Carreteres. La longitud de l’estructura serà igual a l’amplada de 
la calçada de la variant projectada en el PK 1+120, és a dir, 13 metres. 
 

 Estructura 2: És deixarà un marge d’un metre a banda i banda de la carretera, 
per tant l’estructura haurà de tenir una amplada interior de 8,5 metres. 
L’alçada lliure serà de 5,3 metres, tal hi com es recomana a la Norma 3.1-IC. 
Traçado. Instrucción de Carreteres. La longitud de l’estructura serà igual a 
l’amplada de la calçada de la variant projectada en el PK 1+120, és a dir, 18,5 
metres. 

 
Un cop establertes les dimensions que hauran de tenir les estructures es passa a 
avaluar les possibles solucions a adoptar. S’ha de mencionar que només s’han tingut 
en compte solucions prefabricades, ja que s’ha considerat que amb aquests tipus de 
estructures, s’aconsegueix una major qualitat i eficàcia. 
 
Les tres principals opcions eren: 
 

1. Voltes 
2. Marcs  
3. Pòrtics 

 
Les voltes són molt eficients quan l’estructura ha de sostenir un gran volum de terres a 
sobre seu o un gran volum de trànsit, és a dir, per a altes càrregues. 
 
En aquest cas s’ha deixat l’espai precís per a la col·locació de l’estructura, minimitzant 
així el volum de terraplè a realitzar. Per tant, l’estructura en qüestió no haurà de 
suportar grans càrregues. 
 
Els marcs i pòrtics prefabricats són més adients per a aquest tipus d’obra. S’ha realitzat 
una comparació aproximada del pressupost per a executar cada una d’aquestes dues 
solucions i s’ha vist més viable, des del punt de vista econòmic, la utilització de pòrtics 
prefabricats. 
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2.3. Descripció de la solució adoptada 
 
La solució adoptada consisteix en una sèrie de pòrtics hiperestàtics nervats. Aquests 
ofereixen una bona resposta a les càrregues sol·licitades i també una bona relació 
qualitat – preu. 
 
Aquests pòrtics els subministrarà l’empresa d’elements prefabricats ADHORNA. 
 
Dades de l’empresa: 
 
ADHORNA, S.A.  
Avinguda Iparraguirre, 102 A  
48940 Leioa (Vizcaya)  
Tel.: 94 480 64 84  
Fax: 94 480 50 24 
 
Aquesta empresa està distribuïda en tot l’estat espanyol, amb una planta de fabricació 
a Catalunya: 
 
Fàbrica de Calaf (Barcelona) 
Prefabricats de Formigó 
Tel.: 93 846 88 91 (Departament tècnic) 
 
Procediment constructiu: 
 
La solució adoptada consisteix en dues testeres nervades que s’instal·len encarades 
sobre un formigó d’anivellació, sustentats per unes potes metàl·liques que 
s’incorporen a la base de els peces per a assolir estabilitat. Aquestes potes quedaran 
confinades dins de les cimentacions. 
 

 
Figura A12.1. Testeres sobre el formigó d’anivellació 
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D’aquesta manera es pot procedir a aferrallar i formigonar la llosa de cimentació amb 
les testeres a dins. 
 
Un cop construïda la mencionada llosa de la que emergeixen les testeres, es procedeix 
a instal·lar el dintell. Aquest dintell serà executat a mitges prefabricat i a mitges “in 
situ”. La part prefabricada consisteix en unes plaques nervades que s’instal·len 
birecolçades de testera a testera. 
 

 
Figura A12.2. Col·locació dels dintells birecolçats a les testeres 

 
Seguidament es tapen els dintells col·locant unes llosetes de formigó recolzades als 
nervis, de manera que quedi un forat a l’interior del dintell. Finalment, queda la placa 
nervada tapada per les llosetes de formigó. 
 

 
Figura A12.3. Placa nervada tapada amb llosetes de formigó 
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Per acabar, es procedeix a aferrallar i formigonar una capa de compressió i s’omplen 
els extrems del taulell, on es connecta l’armat que sobresurt del trasdós de la testera 
amb la del dintell, aconseguint així una solució hiperestàtica. 
 
A l’Apèndix 1. Fitxa de l’estructura escollida es detallen les característiques de 
l’estructura escollida i un pressupost detallat per a l’execució de la mateixa. 
 
3. ESTRUCTURES PER A LES OBRES DE DRENATGE 
 

3.1. Introducció 
 
En aquest apartat es detallen els elements emprats per a la execució de les obres de 
drenatge dissenyades a l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge. 
 
En total s’executaran sis obres de drenatge durant tot el recorregut de la variant 
projectada: 
 

1. En el PK 0+400 amb un tub de 1,2 metres de diàmetre. 
2. En el PK 0+660 amb un tub de 1,2 metres de diàmetre. 
3. En el PK 1+320 amb un tub de 1,6 metres de diàmetre. 
4. En el PK 2+220 amb un tub de 2 metres de diàmetre. 
5. En el PK 2+600 amb un tub de 1,8 metres de diàmetre. 
6. En el PK 3+000 amb un tub de 1 metre de diàmetre. 

 
 

3.2. Solució adoptada 

La solució adoptada ha estat la utilització de tubs cilíndrics prefabricats de formigó 

armat amb junta elàstica.  

Aquests tubs estan dissenyats per al transport d’aigües pluvials superficials, entre 

d’altres, i estan fabricats segons les normes UNE EN 1916 i UNE 127916. Es fabriquen 

per comanda amb condicions d’ús i durabilitat enfront a atacs químics dèbils i mitjos. 

La resistència característica mínima del formigó serà de entre 30 i 40 N/mm2. 

Aquests elements per al drenatge els subministrarà l’empresa TUBERIAS I 

PREFABRICADOS PALAU, S.A. 

Dades de l’empresa: 

TUBERIAS I PREFABRICADOS PALAU, S.A. 
Carretera Tarragona, km 75.300 
25430 Juneda (Lleida) 
Tel.: 973 15 03 09 / 973 15 04 12 
Fax: 973 15 11 50 
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3.3. Altres elements del drenatge 
 
Per a realitzar de manera correcta el drenatge, també s’han d’instal·lar unes 
embocadures de formigó armat als tubs. Així aconseguim sostenir les terres adjacents i 
prevenir l’embussament del tub. 
L’embocadura per al tub de 1 metre és un element monolític. En canvi, per a els tubs 
de major diàmetre, aquestes embocadures són estructures de tipus mur armat, 
formada per dues aletes i un cos central on es recolza el tub. La unió de les aletes amb 
el cos central es realitza mitjançant un tub d’acer passant. 
 
La resistència característica mínima del formigó serà de 30 N/mm2. L’acer utilitzat és 
un acer tipus B-500 de límit elàstic 500 N/mm2 que compleix totes les condicions 
exigides per la EHE. 
 
A l’Apèndix 2. Fitxes dels elements per al drenatge s’adjunten les fitxes dels elements 
utilitzats per al drenatge de la nova variant, on s’hi detallen les mesures i 
característiques dels diferents elements. 
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APÈNDIX 1. FITXA DE L’ESTRUCTURA ESCOLLIDA 

 

 

 

 

 

 

 



sunyere@adhorna.es
Avda. Sant Julia nº 1 dcho 5 Tfno : 93 8468891
08403 GRANOLLERS ( BCN) Fax:  93 8468894

A    D.  : GUILLEM BARRSO GASSIOT
De :
ENRIQUE SUNYER Empresa : 

Fax:

Referencia PORTICOS HIPERESTATIC
NERVADOS

OBRA : PK:136+000 de la carretera C-53, al seu pas peR Bellcaire d'Urgell.

LUZ          
(m)

8,00

6,50

14,40 2.709                              

ACERO                    
(kg/ml)

550

5,00 428                                

ELEMENTO           
IN SITU

LAS 2 ZAPATAS

HORMIGON  HA-30         

(m3/ml)

OFERTA
SU20140035

FLECHA        
(m)

2

LONGITUD           
(m)

SUMINISTRO              
(Eur/m)

Nº Pág. (Incl. ésta)

Tras revisar la documentación relativa a pórticos prefabricados, le presentamos oferta para la
estructura del PK: 0 + 45, de la que adjuntamos las cuantías de acero y hormigon para la
cimentación y el dintel, que deberá incorporar in situ el cliente

Fecha 
10-06-2014

0,90 DINTEL 4,60 275

MONTAJE                 
(Eur/m)

H tierras                     
(m)

* El sellado de las juntas entre piezas prefabricadas (aletas no incluidas), resuelto con macarrón roudex y sicaflex construcción en

Saludos

* El sellado de las juntas entre piezas prefabricadas (aletas no incluidas), resuelto con macarrón roudex y sicaflex construcción en
la cara tierras, supondría un incremento de 40 euros/ml de estructura. 

 
• La oferta incluye: 

- Suministro  al punto de destino de hastiales lisos y prelosas nervadas prefabricadas  
- Montaje de hastiales y aletas anexas en una primera fase y dintel en otra fase posterior. 
- Proyecto modificado  
 

• Precios adicionales: 
- Suministro y Montaje de Aleta prefabricada  90 Euros/m2 (Cara Inferior de Zapata) 

 
• A su cargo corren: 

- Acceso adecuado tanto para trailer como para grúa hasta pie de cimentación. 
- Solera nivelada para el apoyo de los hastiales: 

o HM-20 
o Espesor 10 cm 
o Perfecta nivelación no superando las tolerancias ± 1cm 

- Replanteos  
- Ejecución de la cimentación con sus materiales 
- Ejecución del dintel con sus materiales  
- Medios auxiliares del tipo señalización y desvíos de tráfico para el montaje  

 
• Hipótesis de cálculo de las aletas:  

- Ambiente: IIa  
- ϕ=30º 
- ρ=2.00 Tn/m3 
- S.C= 1.00 Tn/m2 
 
 

• Se adjuntan Condiciones Generales de Venta, de aplicación a la presente oferta 
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APÈNDIX 2. FITXES DELS ELEMENTS PER AL DRENATGE 



T-2

CARACTERÍSTICAS

1.   Tubo de hormigón armado cilíndrico. Unión flexible con junta elástica.
2.   Fabricados según norma UNE EN 1916 y UNE 127916.
3.    Uso previsto: transporte de aguas negras, aguas pluviales y aguas de superficie, en canalizaciones generalmente 

enterradas.
4.   Se fabrican según pedido, con condiciones de uso y durabilidad con ataque químico débil y medio.
5.   Absorción de agua < 6% según el anexo F de la normativa UNE EN 1916.
6.    Estanquidad frente al agua: sin fugas de la unión o del tubo para una presión interna de 50 kPa (0.5 bar) según el 

anexo E de la normativa UNE EN 1916.
7.   Resistencia característica mínima del hormigón entre 30 y 40 N/mm2 según clase.
8.   Se pueden fabricar con diferentes tipos de cemento.
9.   Se fabrican según pedido, con agujeros para usos especiales.
10. El tubo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

SERVICIOS

1.   Ofrecemos asesoramiento sobre la ejecución de la obra, instalación y dimensionamiento de la tubería.
2.    Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los tubos suministrados en su obra, así 

como todos los certificados del material utilizado.

TUBO CILÍNDRICO DE 
HORMIGÓN ARMADO
CON JUNTA ELÁSTICA

* Pesos aproximados variables según armado. Medidas en mm

A
ø INTERIOR

TOL.
DIM.

B
LONG. UTIL

TOL
DIM.

C 
LONG. TOTAL

D
ESPESOR

TOL.
DIM.

E 
Ø EXTERIOR

PESO Kg
UNIDAD*

MANIPULACIÓN REF

1.000
1.200
1.500
1.800
2.000
2.500

±10
±12
±15
±15
±15
±15

2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.350

±24
±24

+50/-20
+50/-20
+50/-20
+50/-20

2.520
2.520
2.520
2.520
2.520
2.460

120
135
180
195
202
247

-5
-5
-5
-5
-5
-5

1.240
1.470
1.860
2.190
2.404
2.994

2.640
3.400
5.300
7.000
8.600

12.400

GANCHO ELEVACIÓN 2,5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 2,5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 7.5/10 TN

GANCHO ELEVACIÓN 7.5/10 TN

TCIHAJE1000x2400
TCIHAJE1200x2400
TCIHAJE1500x2400
TCIHAJE1800x2400
TCIHAJE2000x2400
TCIHAJE2500x2350

REV._0 (1/06/09)



T-9

CARACTERÍSTICAS

1.   Las embocaduras de hormigón armado de 1.200 hasta 
2.500 son estructuras de tipo muro armado, formada por 
dos aletas y un cuerpo central, donde se apoya el tubo, 
articuladas entre si. Las de 400 hasta 1.000 son piezas 
monolíticas.

2.   La unión de las aletas con el cuerpo central de la emboca-
dura de 1.200 a 2.500 se hace mediante un tubo de acero 
pasante.

3.  Resistencia característica mínima del hormigón 30 N/mm2.
4.   El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la 

EHE.
5.   En todas las armaduras se usa acero B-500 de límite elástico 

(fyk) de 500 N/mm2.
6.   La embocadura se considera apta para su uso 10 días des-

pués de su fabricación.
7.    Si las piezas de 1.200 a 2.500, tanto las aletas como el 

cuerpo central, se almacenan en obra, deberán apoyarse 
horizontalmente sobre terreno firme, sobre dos cabriones 
de madera de altura mayor de 10 cm uno en cada extremo. 
La longitud de los cabriones deberá ser como mínimo igual 
a la longitud de las piezas.

SERVICIOS

1.   Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos rea-
lizados a las embocaduras suministradas en su obra, así como 
todos los certificados del material utilizado.

EMBOCADURA DE HORMIGÓN
ARMADO

 ** Conexión para macho y hembra   * Pesos aproximados. Medidas en mm   *** Hormigón en masa

ø TUBO A 
EMBOCAR A B C D E F MANIPULACIÓN REF

***400
***500
***600

800
1000

**1200
**1500
**1800
**2000
**2500

920
920
920
1500
1500
2631
2631
2950
2950
3530

950
950
950
1500
1500
2203
2203
2795
2795
3374

580
580
580
1150
1150
2060
2060
2650
2650
3400

740
740
740
1910
1910

-
-
-
-
-

180
180
180
170
170
300
300
300
300
300

80
80
80
100
100
200
200
200
200
200

BULONES

BULONES

BULONES

BULONES

BULONES

GANCHO ELEVACIÓN 2.5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 2.5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 2.5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 2.5 TN

GANCHO ELEVACIÓN 2.5 TN

EMB400
EMB500
EMB600
EMB800

EMB1000
EMB1200
EMB1500
EMB1800
EMB2000
EMB2500

G

790
790
790

1300
1300
1803
1803
2395
2395
2974

H

80
80
80

145
145
150
150
150
150
150

PESO* 
Kg

UNIDAD

335
330
315

1600
1470
3400
3100
5300
5000
6800

A

A

A’

40
6

40
0

180

18
0

95
0

96
3

48
2

9
10

80

80
B

E

F

G

D

H
C

(de 400 a 600)

C

B

H

G

F

E

A

D

200

800-1200-1500
I

C

B

H

G

F

E

A

D

200

800-1200-1500
I

(de 1.200 a 2.500)

REV._2 (14/06/10)

0
0
0
0
0

500
350
500
400
440

I
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1. INTRODUCCIÓ 

 
En el present annex s’inclouen tots els elements complementaris necessaris per a la 
correcta posada en servei de l’obra. Per altra banda, aquest annex es refereix a les 
“Marques Vials”, “Senyalització Vertical”, “Abalisament Vertical” i “Barreres de 
Seguretat”. No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional que 
siguin necessàries durant l’execució de les obres, ja que aquests elements estan 
definits en l’Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut. En el present annex, es recullen els 
criteris i normatives emprades per la definició de la senyalització horitzontal i vertical, 
l’abalisament i les barreres de protecció necessàries. 
 
 

2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells d’orientació, 
localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 
 

2.1. Normativa 

El present apartat s’ha redactat seguint les indicacions i recomanacions establertes en 
la “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada al gener 
de 2000. 
 
En els plànols de detalls s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i 
característiques. La senyalització vertical correspondrà a la de una carretera 
convencional de calçada única amb vorals iguals o superiors a 1,5 metres, ja que en la 
variant projectada s’han escollit d’una mida de 2 metres. 
 

2.2.  Característiques dels elements de senyalització vertical 

A continuació, es detallen un seguit de característiques que hauran de complir els 
elements de senyalització vertical que s’instal·lin en la carretera projectada. 
 

2.2.1.  Dimensions 
 
Les dimensions dels senyals seran les següents: 

 Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat. 

 Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 

 Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat. 

 Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats. 

 Senyal rectangular tipus S: 90 × 135 cm. 
 
La següent figura esquematitza la mida i forma de les figures abans esmentades: 
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Figura 13.1. Dimensions de la senyalització vertical 

 
2.2.2. Colors 

 
Els colors dels cartells fletxes i els cartells d’orientació, en el cas en que ens trobem de 
carretera convencional amb vorals, seran fons de blanc amb caràcters, orles i fletxes 
de color negre. Aquesta informació s’extreu de la següent taula: 
 

Taula 13.1. Colors en cartells fletxa i d’orientació 

 
 
També es tindrà en compte el color per a els cartells de localització, com es mostra a la 
següent taula: 
 

Taula 13.2. Colors en cartells de localització 
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2.2.3. Inscripcions i textos 
 
Totes les paraules que hi figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran 
formades per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la 
Instrucció 8.1-I.C. A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data 
d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 
 
Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents 
articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 

2.2.4. Reflectància 
 
La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara 
que aquests es trobin en zona il·luminada. 
 

2.3. Limitacions de velocitat 

Pel que fa referència a les limitacions de velocitat, s’han tingut en compte els radis 
mínims de la Norma 3.1.- I.C. aprovada a 27 de desembre de 1999 i el tipus de via 
considerat. També s’ha considerat la distància de parada definides a la mateixa 
Instrucció 3.1.-I.C. 
 
La velocitat de projecte és de 90 km/h, però es permet un marge de 20 km/h per a 
realitzar avançaments, és a dir una velocitat màxima d’avançament de 110 km/h. 
 

2.4.  Senyals 

La situació dels senyals està fixada en el Document 2. Plànols, del present projecte. No 
obstant això, la Direcció d´Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 
circumstàncies locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de 
senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals, així com la denominació 
corresponent al catàleg del “Ministerio de Fomento”. 
 

2.4.1. Dimensions 
 
Les dimensions dels senyals seran les establertes per la normativa vigent 8.1 IC 
"Señalización vertical", per a una carretera convencional amb vorals pavimentats, tal i 
com s’observa en la següent figura: 
 

 
Figura 13.2. Dimensions de la senyalització vertical 
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2.5. Plafons 

Els panells, estaran formats per planxes d’alumini, amb plaques o lamel·les segons 
l’amplada i superfície. Per ésser específics del Projecte, s’han definit als plànols de 
detalls on s´indiquen les inscripcions, colors, dimensions, símbols, i restants 
característiques. Els plafons rectangulars de presenyalització així com els plafons fletxa 
seran els corresponents a una carretera convencional. Totes les senyalitzacions 
indiquen direccions a carreteres del mateix nivell. Per tant, disposaran del fons blanc, 
mentre que els caràcters, les orles i les fletxes seran de color negre. Se’n mostra un 
exemple a continuació: 
 

 
Figura 13.3. Exemple de plafons 

 
A més a més els plafons rectangulars i plafons fletxa hauran de complir els següents 
requisits en quant a dimensions: 
 

 alçades de 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650 o 700 mm 

 longituds de 700, 950, 1200, 1450, 1700, 1950, 2200, 2500, 3000 o 3500 mm. 
 
L’angle exterior de la punta dels cartells fletxa serà de 75º. 
 
Les inscripcions s’efectuen amb les lletres d’ample normal en general i reduït en els 
casos en que la longitud de la llegenda així ho aconsella. L’alfabet utilitzat és el 
“CCRIGE” sobre fons blanc i el “CURSIU” usat en qualificatius de mencions i distàncies 
mètriques tant sobre fons blanc com blau. El color dels textos, orles, fons i pictogrames 
queda perfectament reflectit en els plànols de detall, així com la resta de dades 
necessàries per a la completa execució de tots els panells. 
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2.6. Col·locació dels senyals i plafons 

 

2.6.1. Visibilitat 
 
La distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per a què un 
conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el 
cartell, interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcialment o 
totalment. 
 

2.6.2. Posició longitudinal 
 
Els senyals d’advertència de perill es col·locaran entre 150 i 250 m abans de la secció 
on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situaran a la secció 
on comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de 
recorregut de l’ordre d’un minut. 
 
Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
 

- Presenyalització i destí: en enllaços, es col·locaran a 1 Km i a 500 m abans de la 
sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A interseccions, es 
col·locarà 150 m abans del “nas”. 
 

- Confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, col·locant els 
cartells a 150 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es procurarà que 
la distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 

 
- Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encauçament (no divisòries) 

i, excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix a la carretera. 
 

- Cartells de localització de poblat: se situaran al principi de la travessia. 
 

2.6.3. Posició transversal 
 
Els senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el 
senyal R-305. Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situaran de 
forma que la seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la 
calçada i a 0,5 m de la vora exterior del voral. 
 

2.6.4. Alçada 
 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 
la diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la carretera 
serà 1,5 m com a mínim. Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure 
l’alçada inclosa entre 0,9 m i 1,2 m sobre la rasant de la carretera. 
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2.6.5. Orientació 
 
En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (excepte els cartells fletxa) 
es giraran lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia 
que uneix la vora de la calçada davant d’ells. Els cartells fletxa s’orientaran 
perpendiculars a la visual del conductor a qui vagi destinat el missatge. 
 
 

3. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 

3.1. Introducció 

La disposició de les marques vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.-I.C. 
“Marques vials”, aprovada el 16 de juliol de 1987.  
 

3.2. Maques vials 

Les marques vials utilitzades en el següent projecte es poden classificar en els següents 
grups: 
 

1. Longitudinals 
2. Transversals 
3. Fletxes 
4. Inscripcions 
5. Altres marques 

 
3.2.1. Marques longitudinals 

 
Dins d’aquesta tipologia de marques vials, també hi trobem diferents grups: 
  

 Longitudinals discontinues. 

 Longitudinals contínues. 

 Longitudinals continues adossades a discontínues. 
 

3.2.1.1. Línies longitudinals discontínues 
 

- Línia de separació de carrils normal (sentits). La seva funció és la separació de 
sentits a calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat 
d’avançament. En el present projecte, amb una velocitat de 90 km/h, 
s’utilitzarà la Marca M-1.2: 

 
Figura 13.4. Línia de separació de carrils normals (M-1.2) 
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-  Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció és la separació 
entre el carril principal i el d’entrada, sortida o trenat, en els que normalment 
està prevista una acceleració o desceleració de vehicles. Tenint en compte la 
velocitat de la variant projectada s’utilitzarà la Marca M-1.7: 
 

 
Figura 13.5. Línia de separació de carrils d’entrada i sortida (M-1.7) 

 
- Línia de preavís de marca contínua o de perill. Anuncia la proximitat d’una 

marca longitudinal contínua, i la prohibició que implica. S’utilitza la Marca M-
1.9: 
 

 
Figura 13.6. Línia de preavís de marca contínua o de perill (M-1.9) 

 
- Línia per marge de calçada. Delimita el marge de calçada. L’amplada de la 

marca vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitat inferior a 100 km/h i 
voral no superior a 1,5 m es disposarà la marca M-1.12. De manera alternativa 
també es pot fer servir l’equivalent contínua. 
 

 

 
Figura 13.7. Línia per marge de calçada (M-1.12) 
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3.2.1.2. Línies longitudinals contínues 
 
Es consideren els següents tipus: 
 

- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 
circulació. (Marca M-2.2). Estableix la prohibició de l’avançament per no 
disposar de la visibilitat necessària. La seva amplada és de 10 cm. 
 

 
Figura 13.8. Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de 

circulació (M-2.2) 

 
- Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada (marca M-2.6, ja 

que VM és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la marca vial no 
es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada 
quan el voral és de menys de 1,5 m. 

 

 
Figura 13.9. Línia per marge de calçada (M-2.6) 

 
- Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de 

calçada exclosa al trànsit i que té per objecte protegir una zona d’espera o 
proporcionar una transició suau per sortejar un obstacle o per realitzar una 
maniobra de convergència de carrils. Ha de mantenir la mateixa amplada que la 
línia del marge de la calçada (M-2.6). 

 
- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 

circulació. (Marca M-3.2). Línia contínua de 10 cm d’amplada separada aquesta 
distància de les traces discontínues també de 10 cm d’amplada, 3,5 m de 
longitud, separades 9 m. 
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Figura 13.10. Línia per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 

circulació (M-3.2) 

 
3.2.2. Marques transversals 

 
Poden ser contínues o discontínues. 
 

- Línia de detenció (Marca M-4.1): Una línia contínua de 40cm d’amplada, 
disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit indica que cap 
vehicle deu franquejar-la, en compliment de la obligació imposada per: una 
senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, una senyal de 
prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 

 
 Figura 13.11. Línia de detenció (M-4.1) 

 
- Línia de cediu el pas (Marca M-4.2): Línia blanca discontínua de 40 cm 

d’amplada, trams de 0,80 m separats 0,40 m. Una línia discontínua disposada a 
tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en circumstàncies anormals que 
redueixin la visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la quan hagin de cedir el pas 
en compliment de l’obligació imposada per un senyal de CEDIU EL PAS, per una 
fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi senyal de prioritat, per 
aplicació de les normes que regeixen aquesta. 

 

 
 Figura 13.12. Línia de cediu el pas(M-4.2) 
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3.2.3. Fletxes 
 

- Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M-5.1): Les fletxes 
pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot 
conductor ha de seguir el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel qual es 
troba circulant. Aquestes fletxes indiquen els moviments permesos o obligats 
als conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. 

 

 
 Figura 13.13. Fletxes de direcció o de selecció de carrils (M-5.1) 
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- Fletxa de sortida (Marca M-5.3): Indicació als conductors del lloc on poden 
iniciar el canvi de carril per a utilitzar un carril de sortida. 

 
 

 
 Figura 13.14. Fletxa de sortida (M-5.3) 
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- Fletxa de retorn (Marca M-5.5): Es tracta d’una fletxa aproximadament en l’eix 
d’una calçada de doble sentit de circulació i apuntant cap a la dreta. Anuncia la 
proximitat d’una línia contínua que impliqui la prohibició de circular per la seva 
esquerra i, per tant, que tot conductor ha de circular amb el seu vehicle pel 
carril a la dreta de la fletxa. Per major seguretat, s’utilitzarà aquesta marca 
enlloc de les marques discontínues de preavís (descrites abans), ja que la fletxa 
emfatitza millor el sentit de circulació al qual es refereix. 

 
 

 
 Figura 13.15. Fletxa de retorn (M-5.5) 

 
Totes les fletxes abans descrites seran de color blanc. 
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3.2.4. Inscripcions 
 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació complementària, 
recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per sí mateixes una 
determinada prescripció. A no ser que s’exceptuï en els següents punts, la longitud de 
les inscripcions als trams amb velocitat màxima superior a 60 km/h (com és el cas 
d’aquest projecte) és de 4 m. 
 
Les classes d’inscripcions són: 
 

- De carril o zona reservada (M-6.2) 
- De direcció 
- Senyals horitzontals 
- De STOP (Marca M-6.4): Indica l’obligació del conductor de parar el seu vehicle 

abans d’una pròxima línia de detenció o, si aquesta no existeix, immediatament 
abans de la calçada a la que s’aproxima i cedir el pas als vehicles que puguin 
circular per aquesta calçada. Se situa abans de la línia de detenció, i si no 
existeix abans de la marca de marge de calçada a una distància compresa entre 
2,5 i 25 m recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 
- De CEDIU EL PAS (Marca M-6.5): Aquesta marca indica l’obligació de cedir el 

pas als vehicles que circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és 
necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Se situa aquesta marca abans de la 
línia de CEDIU EL PAS, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una distància entre 
2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. La seva longitud és de 3,6 metres. 

 
- De LIMITACIÓ DE VELOCITAT (Marca M-6.7): Indica que cap vehicle pot 

sobrepassar la velocitat expressada en km/h. La xifra podrà anar envoltada 
d’una el·lipse amb un eix major paral·lel al del carril. 

 
3.2.5. Altres marques 

 
A continuació s’exposen altres marques utilitzades en el present projecte. 
 

- Zebrat. (M-7.1 i M-7.2). Té la funció de incrementar la visibilitat de la zona de 
paviment exclosa a la circulació de vehicles i al mateix temps indicar per quina 
banda s’han de desviar els vehicles mitjançant la inclinació de les bandes que el 
conformen. 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 13. Senyalització 

16 
 

 
 Figura 13.16. Zebrat (M-7.1 i M-7.2) 

 
 
 

4. ABALISAMENT 
 
A més de la senyalització horitzontal i vertical s’inclou la definició dels corresponents 
elements de abalisament. 
 
Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars 
 

4.1. Captafars reflectants 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el si de la banda 
metàl·lica de la barrera de seguretat. Es posaran en el primer suport del tram de 
barrera i a partir d’aquest distribuïts cada 8 m en situacions normals i cada 4 m en 
trams de protecció especial, disposant també un a l´últim suport del tram. 
 
El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 
manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda 
inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 
cm) d’alçada. 
 

4.2. Ulls de gat 
 

Els “ulls de gat” es col·locaran per reforçar l’abalisament de la carretera. Al tronc es 
col·locaran en les zones de convergència i divergència dels enllaços amb una 
equidistància de 4 metres. 
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4.3. Fites quilomètriques 

 
Es disposaran fites quilomètriques amb la numeració i codi corresponents a la 
carretera compresa dins de la xarxa comarcal de la Generalitat de Catalunya. 
 

5. BARRERES DE SEGURETAT 
 

5.1. Normativa 

Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i quin 
tipus col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el “Ministerio de 
Fomento” en la publicació “Recomendaciones sobre sistemas de contención de 
vehículos” del 1996, segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de Servicio 1/95 
S.G.C.”, i la seva modificació amb l’Ordre Circular 6/01 de octubre de 2001, “para la 
modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de seguridad metálicas 
para su empleo en carreteras de calzada única”, on s’afegeix el suport tipus tubular per 
a barreres metàl·liques. 
 

5.2. Barreres de seguretat 

En funció de les característiques de la via i els tipus d’accidents més comuns que cal 
esperar, s’ha decidit utilitzar el tipus de barrera BMSNA4/120b. Aquest tipus de 
barreres són les indicades per vies d’una sola calçada per tal de prevenir accidents 
normals amb suports tubulars instal·lats cada 4 m. 
 
 

 

 
 Figura 13.17. Barrera de seguretat tipus BMSNA4/120b 

 
 

 
Les barreres de seguretat s’iniciaran 100 m a l’obstacle al qual protegeixin, quan 
aquest es trobi a menys de 2 m de la calçada. 
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En el cas d’objectes puntuals, la longitud mínima de barrera amb anterioritat i 
posterioritat a l’objecte a protegir serà de 48 m. 
 
Els extrems de la barrera de seguretat no constituiran un perill pels vehicles que topin 
contra ells. En cas contrari es protegiran com si es tractés d’un obstacle aïllat. En la 
barrera metàl·lica en els extrems enfrontats al trànsit es seguirà la següent disposició, 
l’encastament de l’extrem de la barrera al talús del desmunt. És la disposició més 
recomanable. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 14. 
ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest annex té per objectiu realitzar un estudi previ de l’organització i el 
desenvolupament de les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al 
trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles, preveient unes alternatives per a 
la circulació de vehicles en casos de necessitat. 
 
En primer lloc es descriuen els treballs principals a realitzar i a continuació s’esmenten 
els possibles problemes d’afectació al trànsit durant el transcurs de la construcció de la 
variant projectada i les mesures per a solucionar-los. Finalment també es contempla la 
senyalització que s’haurà de disposar per a assegurar el bon funcionament tant de les 
obres com de la circulació del trànsit. 
 

2. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 
 
Es divideix l’organització de les obres en dues fases, en la primera es durà a terme la 
major part del tronc principal i l’enllaç de la carretera LP-3322, i durant la segona fase 
es procedirà a la construcció dels enllaços de la nova variant amb la carretera C-53 així 
com també totes les tasques de senyalització i neteja de la obra per tal de poder-la 
posar en servei. 
 
Durant tot el procés de les obres, es tindrà en compte que els treballs que tot i 
desenvolupar-se en la part exterior dels vials en servei sense produir afeccions 
importants al trànsit, comporten una presència de personal i maquinària a prop de la 
calçada. Per tant s’obligarà a disposar d’una correcta senyalització provisional de les 
obres. 
 
Treballs previs: 
 
L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran més endavant, s’iniciarà 
amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta part es procedirà a 
disposar de casetes d’obra, amb oficines de topografia, despatxos per al Cap d’Obra i 
Sala de Reunions amb la Direcció d’Obra. S’instal·laran les instal·lacions per al personal 
(menjador, vestuaris, serveis) i els magatzems d’eines, així com el parc de maquinària. 
També es procedirà a realitzar el replanteig per a tenir-ho tot preparat per a començar 
els treballs constructius. 
 
Fase 1: 
 
En aquesta primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les 
carreteres en servei i també l’enllaç amb la carretera LP-3322. Aquest enllaç es pot 
realitzar sense afectar al trànsit de la mencionada carretera.  
 
Per tal de minimitzar l’impacte sobre la circulació del trànsit a la carretera C-53, en 
aquesta primera fase, es procedirà a repavimentar el carril de la C-53 oposat de la 
variant. Així, quan en la segona fase es procedeixi a la connexió de la variant amb la 
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carretera existent, és podran fer les actuacions necessàries en el carril del costat de la 
variant. Amb aquesta planificació, aconseguim deixar, durant tot el procés de 
construcció del projecte, com a mínim un carril lliure per a la circulació. 
 
És tindrà en compte que a l’hora de ubicar els pòrtics prefabricats s’haurà de restringir 
el trànsit a la LP-3322, preveient altres alternatives per a realitzar aquest recorregut. 
Aquesta actuació es coordinarà de tal manera que la col·locació dels calaixos es dugui a 
terme just abans de l’execució dels ferms, per tal de minimitzar el tems durant el qual 
estarà afectada la carretera LP-3322. 
 
Fase 2: 
 
En aquesta segona fase es realitzaran els treballs per tal de connectar la variant 
construïda en la fase anterior amb la carretera C-53. També es duran a terme totes les 
actuacions per a poder posar la carretera en servei. 
 
Com ja s’ha mencionat abans, a l’hora de connectar la nova variant amb la carretera 
existent s’haurà d’envair el carril d’aquesta contigu a la variant. Per això, en la primera 
fase, s’hauran fet els pertinents treballs en el carril de sentit contrari, deixant així com 
a mínim un carril lliure per a la circulació. 
 
 

3. AFECTACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

 
La major part de les obres travessen zones relativament verges en quant a vies de 
comunicació. 
 
Bàsicament hi ha tres punts problemàtics on cal plantejar-se mesures provisionals per 
mantenir la circulació de vehicles sobre les carreteres actuals durant l’execució de les 
obres: 
 

 Punt 1. Inici de la variant projectada. En el PK 137+700 de l’actual C-53 al Nord-
Oest de la població de Bellcaire d’Urgell. 

 Punt 2. Final de la variant projectada. En el PK 135+100 de l’actual C-53 al Sud-
Est de la població de Bellcaire d’Urgell. 

 Punt 3. Enllaç de la nova variant amb la carretera LP-3322. 
 
Punt 1: 
 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, en aquest punt s’intentarà minimitzar l’impacte 
sobre el trànsit reduint al màxim el temps que s’haurà d’envair un carril per a realitzar-
hi actuacions i, quan s’hagi de fer, deixant sempre l’altre sentit per a la circulació dels 
vehicles. Això pot comportar certs problemes de trànsit però també es preveu que el 
trànsit, segons la seva destinació final, opti per sortir d’aquesta població per altres 
sortides alternatives. 
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Punt 2: 
 
Es seguirà el mateix procediment que en el punt 1, ja que tenen les mateixes 
característiques. Es tindrà en compta també la coordinació de les mencionades 
actuacions en el punt 1 i 2. És a dir, quan es talli un carril per a realitzar-hi actuacions 
en el punt 1, el punt 2 no s’hi faran treballs i, quan s’acabi amb el punt 1 es passarà a 
actuar en el 2. Això no incrementarà el temps final del projecte i s’aconsegueix no tenir 
dues afectacions del trànsit al mateix temps. 
 
Punt 3: 
 
Com també s’ha comentat anteriorment, s’haurà de realitzar un tall total de la 

carretera LP-3322 en el seu encreuament amb la nova variant. Es procurarà minimitzar 

la durada d’aquest tall amb la coordinació de la col·locació del caixó just abans de 

començar les feines de ferms, posant així en servei la carretera amb la major brevetat. 

Durant el temps que estigui afectada aquesta carretera és disposarà la suficient 

senyalització per a que els vehicles pugin realitzar recorreguts alternatius.  A 

continuació es mostra una figura que plasma les possibles alternatives a escollir en 

funció de la destinació dels usuaris: 

 
Figura A14.1. Rutes alternatives a la LP-3322 

 

La ruta alternativa 1 correspon a un usuari el qual la seva destinació sigui Balaguer. 

Aquest trajecte suposa un increment de 15 minuts en el temps de trajecte en 

comparació amb la ruta Linyola – Bellcaire d’Urgell (LP-3322) i Bellcaire d’Urgell – 

Balaguer (C-53). 
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La ruta alternativa 2 correspon a un usuari el qual la seva destinació sigui Bellcaire 

d’Urgell. Aquest trajecte suposa un increment de 5 minuts respecte a la ruta directe 

entre les dues poblacions mitjançant la carretera afectada LP-3322. 

 

4. SENYALITZACIÓ PROVISONAL 
 
Els desviaments que es derivin de l’execució de les obres, la senyalització, 
l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regiran per la 
Instrucción de Carreteras 8.3-IC “Señalización de Obras” sobre “Señalización, 
balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” 
aprovada per O.M. del 31 d’agost de 1987. També serà d’aplicació les instruccions i 
recomanacions de les monografies del Ministeri de Foment de 1998 sobre 
“Señalización Móvil de Obras” i “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 
 
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament: 
 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 

 Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no 
habitual que representen les obres. 

 Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres. 
 
A títol de catàleg, no limitatiu, es pot indicar que els elements seran: 
 

 Senyals de perill 

 Senyals de reglamentació i prioritat 

 Senyals d’indicació 

 Senyals manuals 

 Elements de abalisament reflectors 

 Elements lluminosos 

 Elements de defensa 
 
Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la 
seguretat vial, la senyalització, l’abalisament t i els desviaments provisionals durant tot 
el període d’execució de les obres. 
 
L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 
cadascuna d’elles. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
 

4.1.  Senyalització horitzontal 
 
Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra de la 
senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova de color 
groc que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases. 
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4.2. Senyalització vertical 
 
Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 
8.3-I.C., seran les següents: 
 

 SENYALITZACIÓ D’AVÍS D’OBRES (TP-18) 

 LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT (TR-301) 

 AVANÇAMENT PROHIBIT (TR-305) 

 FI DE PROHIBICIONS (TR-500) 
 
A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats de la 
calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals que 
serveixin per a guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 
 
També cal mencionar que es disposarà senyalització a la sortida de la població de 
Linyola durant el temps que la carretera LP-3322 resulti afectada per les obres, 
mencionant que l’entrada a Bellcaire d’Urgell per aquesta carretera resulta tallada i 
anunciant les alternatives corresponents a aquests desplaçaments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per fer l’estudi del Pla d’obres, el qual ha de respondre l’execució del present Projecte, 
es parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada activitat 
principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. 
 
A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de 
cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball 
necessaris segons el seu rendiment mig. 
 
Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que 
es troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels 
temps o el nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un 
càlcul aproximat i en base a projectes de referència, tant la durada de les mateixes 
com el nombre d’obrers segons les característiques de cadascun. 
 
 

2. TEMPS DE TREBALL 

A continuació es determinarà quin és el temps necessari per a realitzar cadascuna de 
les activitats contemplades per a l’execució del present Projecte. Per això s’ha tingut 
en compte el rendiment dels equips que figuren a les diferents partides del pressupost. 
Amb tot l’esmentat anteriorment, s’ha calculat la durada en dies (suposant jornades 
de 8 hores diàries) de cada part de les obres. 
 

2.1. Gestions i permisos 
 
En primer lloc caldrà considerar 60 dies (dos mesos) per a les pertinents gestions i 
obtenció dels diversos permisos de les administracions competents. 
 

2.2. Treballs previs 
 

En primer lloc, cal considerar 1 dia de durada per a la signatura de l'Acta de Replanteig. 
A partir d’aquest moment es poden iniciar les obres referents a la construcció de la 
variant de Belltall a la carretera C-14. 
 
Les obres s’iniciaran amb la preparació de les zones destinades a la ubicació de les 
instal·lacions i casetes d’obra (oficines, vestuaris, lavabos,...) i amb el condicionament 
dels terrenys destinats a l’apilament, l’emmagatzematge i el parc de maquinària. 
Aquestes tasques tindran una durada de 5 dies. 
 
Un cop realitzada aquesta tasca, es procedirà a l’esbrossada del terreny: 
 

 Esbrossada: 22.278,3 m2 / 800 m2/h / 8 h = 4 dies. 
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Seguidament és procedirà a la demolició del paviment existent, en dues parts. La 
primera al començament de l’obra (el carril oposat a la variant) i la segona part es durà 
a terme en la construcció dels enllaços (el carril contigu a la variant). En el pressupost 
figura tot en la mateixa partida, ja que no es reflecteix en quins temps es realitzarà. Per 
tant, cada part consistirà en: 
 

 Fresat del paviment: 2.310 m2 / 775 m2/h / 8 h = 1 dia. 

 Demolició de paviment: 2.310 m2 / 21 m2/h / 8 h = 14 dies. 
Es considerarà que la demolició es pot realitzar 1 dia després de l’execució del fresat. 
 
També s’ha de tenir en compte que en la primera part de la demolició del paviment, 
també s’haurà de realitzar un tall amb serra de disc del paviment: 
 

 Tall del paviment amb serra de disc: 280 m / 12 m/h / 8 h = 3 dies. 
 

2.3. Moviments de terres 
 
En primer lloc es procedirà a la realització dels desmunts: 
 

 Desmunts: 21.795,9 m3 / 170 m3/h / 8 h = 16 dies. 
 
Simultàniament a aquest procés es durà a terme el terraplenat: 
 

 Preparació de base de terraplenat: 20.780,4 m3 / 170 m3/h / 8 h = 7 dies. 

 Terraplenat: 128.978 m3 / 171 m3/h / 8 h = 95 dies. 
 
Finalment, amb la finalització d’aquests dos processos, es procedirà a l’execució de 
l’esplanada amb un sòl seleccionat tipus 2: 
 

 Esplanada: 52.635,2 m3 / 149 m3/h / 8 h = 45 dies. 
 

2.4. Drenatge 
 

2.4.1. Drenatge longitudinal 
 
Els elements que formen el drenatge longitudinal es col·locaran quan s’hagin finalitzat 
els treballs de terraplenat. És col·locarà una cuneta TTR-15: 
 

 Cuneta TTR-15: 491,2 m / 22,5 m/h / 8 h = 3 dies. 
 

2.4.2. Drenatge transversal 
 
Els elements que formen el drenatge transversal es col·locaran quan es comencin a 
realitzar els treballs de terraplenat: 
 

 Canalització amb tub de formigó: 75,74 m / 3,5 m/h / 8 h = 3 dies. 
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2.5. Ferms i paviments 
 
Un cop finalitzades les tasques per a la realització de l’esplanada, es procedirà a 
l’extensió de les pertinents capes descrites a continuació: 
 

 Base tot-u: 11.085 m3 / 140 m3/h / 8 h = 10 dies. 

 Reg d’emprimació: 44.339,5 m2 / 600 m2/h / 8 h = 10 dies. 

 Mescla bituminosa AC22 base: 10.907,5 tn / 122 tn/h / 8 h = 12 dies. 

 Reg d’adherència: 44.339,5 m2 / 700 m2/h / 8 h = 8 dies. 

 Mescla bituminosa AC22 bin: 10.907,5 tn / 112 tn/h / 8 h = 13 dies. 

 Reg d’adherència: 44.339,5 m2 / 700 m2/h / 8 h = 8 dies. 

 Mescla bituminosa AC16 surf: 5.454 tn / 112 tn/h / 8 h = 6 dies. 

 Reg de curat: 44.339,5 m2 / 600 m2/h / 8 h = 9 dies. 
 

2.6. Estructures 
 
La execució de les estructures per a als passos a diferent nivell es coordinarà per tal de 
que aquestes estructures estiguin finalitzades quan estigui previst començar les 
tasques de pavimentació, enllaçant ambdós treballs. 
 
Els temps d’execució seran: 
 

 Muntatge de les testeres sobre el formigó de anivellació: 2 dies. 

 Col·locació de la ferralla i formigonat de la llosa de cimentació: 6 dies. 

 Muntatge del dintell: 3 dies (Realment serà 1 dia, però aquesta acció no es 
realitzarà fins que hagin passat 2 dies del formigonat de la llosa de cimentació). 

 Segellar, pintar amb betum negre, aferrallar i formigonar la capa de 
compressió: 6 dies. 

 Omplir els extrems del taulell amb col·locació de la capa drenant: 6 dies. 
 
El conjunt d’aquestes tasques comporten un total de 23 dies. 
 

2.7. Senyalització 
 
Per a iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització de 
les operacions de pavimentació. S’ha considerat també que la instal·lació de les 
barreres de seguretat ha de ser prèvia al posicionament de les senyals verticals, 
mentre que la senyalització horitzontal resulta independent d’aquestes dues tasques. 
 

2.7.1. Barreres de seguretat 
 
Com ja s’ha dit, es col·locaran un cop finalitzades les tasques de ferms i paviments. Per 
a col·locar les barres de seguretat es realitzaran els següents treballs: 
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 Barreres de seguretat: 6.673,77 m / 20,75 m/h / 8 h = 40 dies. 

 Col·locació dels extrems de les barreres: 16 u / 1 u/h / 8 h = 2 dies. 
 

2.7.2. Senyalització vertical 
 
Aquesta senyalització es col·locarà un cop acabades les tasques per a la disposició de 
les barreres de seguretat. La senyalització verticals consta de 58 elements (entre 
senyals, suports, etc.) i, amb un rendiment mig de 3 unitats l’hora s’estima una durada 
de 3 dies per a aquestes operacions. 
 

2.7.3. Senyalització horitzontal 
 
Aquests treballs es duran a terme simultàniament a les barreres de seguretat, després 
de finalitzar les tasques de ferms i paviments. A l’hora de realitzar la senyalització ens 
trobem: 
 

 Faixa 10 cm: 13.703,6 m / 360 m/h / 8 h = 5 dies. 

 Faixa 15 cm: 494,58 m / 800 m/h / 8 h = 1 dia. 

 Pintura: 1.013,49 m2 / 14 m2/h / 8 h = 9 dies. 
 
Per tant, observem que la tasca que ens condicionarà aquest capítol de la senyalització 
serà la de la col·locació de la pintura del zebrat, cedeixi el pas, STOP, fletxes, etc. Les 
altres dues tasques es realitzaran simultàniament a aquesta. 
 

2.8. Mesures correctores 
 
Per a realitzar les mesures correctores és realitzaran els següents treballs: 
 

 Estesa de terra vegetal: 8.312,2 m3 / 81,4 m3/h / 8 h = 13 dies. 

 Hidrosembra: 8.821,7 m2 / 220 m2/h / 8 h = 5 dies. 
 
S’ha considerat que la hidrosembra es realitzarà dos dies després de l’estesa de terra 
vegetal. 
 
També s’ha de tenir en compte que aquests treballs es poden dur a terme des del 
moment en que s’han acabat de realitzar els terraplens. 
 

2.9. Seguretat i salut / Control de qualitat 
 
Es tindrà en compte que les tasques de Seguretat i salut i de Control de qualitat es 
duran a terme durant tot el transcurs de l’obra exceptuant-ne els dies previstos per a 
gestions i permisos, ja que durant aquests, no es realitzaran tasques a l’obra. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu principal descriure els serveis que es veuen afectats 

per la construcció de la variant estudiada en aquest projecte. 

La informació sobre serveis afectats ha estat facilitada per la Secció de Serveis Afectats 

del Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat de 

Catalunya i per l’Ajuntament afectat. Aquesta informació s’ha complementat amb 

l’observació “in situ” del terreny. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

Les companyies de serveis afectades són les següents: 

 FECSA 

 TELEFÒNICA 

 GAS NATURAL 

 COMUNITAT DE REGANTS (Regadiu) 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a modificar o bé a 

restituir. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny situat a banda i banda de 

la traça de la variant projectada, així com d’aquells punts singulars directament 

relacionats amb les instal·lacions afectades. 

La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present 

projecte s’ha dut a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els 

serveis i instal·lacions  visibles, i tot seguit, identificant cadascun dels tipus de servei i la 

companyia propietària. 

S’han obtingut informació de les companyies propietàries de les instal·lacions, segons 

el tipus i característiques dels serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la 

situació i tipus de les instal·lacions subterrànies, d’acord amb la informació aproximada 

subministrada per les companyies propietàries. 

Respecte a la companyia GAS NATURAL, actualment es troba en el procés de redacció 

d’un projecte d’un futur gasoducte de la planta de tractament de purins de Bellcaire a 

la planta de Mongai a la zona d’actuació aquest projecte, per aquest motiu no s’ha 

pogut grafiar la traça d’aquest gasoducte als plànols de serveis afectats. Està previst 

que aquest gasoducte no afecti a la traça proposada de la nova variant. 
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Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació en 

taules del servei afectat, dispositius per a la reposició, import de la reposició, terrenys 

a expropiar o per imposar servituds de pas i import de les expropiacions o servituds i 

import total de reposicions. Aquestes taules es troben a l’Apèndix 1. Taules de serveis 

afectats. 

Aquest annex també es troba plasmat al Document 2. Plànols. Es tracta d’una col·lecció 

de plànols de situació actual en la qual es reflecteix el traçat dels serveis i les seves 

principals característiques. 

 

3. VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’ha realitzat una valoració econòmica del cost de la reposició dels serveis afectats. La 

valoració d’aquest annex és per a Coneixement de l’Administració. 

 

Taula A16.1. Pressupost per companyies i entitats 

PRESSUPOST PER COMPANYIES I ENTITATS 

COMPANYIA PROPIETÀRIA PRESSUPOST (€) 
FECSA 73.816,26 

TELEFÒNICA 43.126,69 

GAS NATURAL 29.223,36 

COMUNITAT DE REGANTS 108.669,98 

PRESSUPOST TOTAL (€) 254.836,29 
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APÈNDIX 1. TAULES DE SERVEIS AFECTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Serveis afectats de l’empresa  FECSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalesa 
del servei 

Entitat 
titular 

Identificació Composició 
Elements 
afectats 

Dispositius 
per a la 

reposició 

Import 
estimat 
per a la 

reposició 
(€) 

Terrenys 
necessaris 

a expropiar 
o imposar 
servituds 

(m2) 

Import de les 
expropiacions 

(€) 

Import total de 
les reposicions 

amb 
expropiacions i 

servituds (€) 

Línia 
elèctrica 

FECSA 
Afectació 

101 

Línia aèria 
de mitja 
tensió 

No resulta 
afectada 

0 0 0 0 0 

Línia 
elèctrica 

FECSA 
Afectació 

102 

Línia aèria 
de mitja 
tensió 

1 suport de 
formigó i 
34m de 

circuit aeri 

2 torres 
metàl·lic. 
I 388m de 
circuit aeri 

38.369,49 0 0 38.369,49 

Línia 
elèctrica 

FECSA 
Afectació 

103 

Línia aèria 
de baixa 

tensó 

2 suports 
de formigó 
i  28m de 

circuit aeri 

Soterrar 
38m, 4 tubs  

de PE 
Ø110mm 

8.262,47 8 (exprop.) 14,40 8.276,87 

Línia 
elèctrica 

FECSA 
Afectació 

104 

Línia aèria 
de baixa 
tensió 

1 suport de 
formigó i 
100m de 

circuit aeri 

Soterrar 
110m, 2 

tubs de PE 
Ø110mm 

27.162,70 4 (exprop.) 7,20 27.169,90 
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2. Serveis afectats de l’empresa  TELEFÒNICA: 

 

Naturalesa 
del servei 

Entitat 
titular 

Identificació Composició 
Elements 
afectats 

Dispositius 
per a la 

reposició 

Import 
estimat 
per a la 

reposició 
(€) 

Terrenys 
necessaris a 
expropiar o 

imposar 
servituds 

(m2) 

Import de les 
expropiacions 

(€) 

Import total de 
les reposicions 

amb 
expropiacions i 

servituds (€) 

Línia 
telefònica 

TELEFÒNICA 
Afectació 

201 

Línia 
soterrada 
de 2 tubs 

PVC 
Ø110mm 

Afecta 30m 
de circuit 
soterrat 

Soterrar 
45m, 4 

tubs PVC 
Ø110mm 

11.887,14 8 (exprop.) 14,40 11.901,54 

Línia 
telefònica 

TELEFÒNICA 
Afectació 

202 
Línia aèria 
d’1 circuit 

S’afecta 1 
pal de fusta i 

82m de 
circuit aeri 

Soterrar 
85m 2 tubs 

de PE 
Ø110mm 

14.006,13 
8 (exprop.) i 

160 
(servitud) 

129,60 14.135,73 

Línia 
telefònica 

TELEFÒNICA 
Afectació 

203 
Línia aèria 
de 1 circuit 

S’afecten 
dos pals de 
fusta i 105 

m de circuit 
aeri 

Construcció 
d’un tram 
soterrat 
amb dos 
tubs de 

PVC 
Ø110mm 

16.931,02 
8 (exprop.) i 

200 
(servitud) 

158,40 17.089,42 
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3. Serveis afectats de l’empresa GAS NTURAL: 

 

Naturalesa 
del servei 

Entitat 
titular 

Identificació Composició 
Elements 
afectats 

Dispositius 
per a la 

reposició 

Import 
estimat 
per a la 

reposició 
(€) 

Terrenys 
necessaris a 
expropiar o 

imposar 
servituds 

(m2) 

Import de les 
expropiacions 

(€) 

Import total de 
les reposicions 

amb 
expropiacions i 

servituds (€) 

Canonada 
de 

conducció 
de gas 

Ajuntament 
de Bellcaire 

Afectació 
301 

Canonada 
d’acer 
d’alta 

pressió 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

30m 

45m de 
canonada 
d’acer Ø8’’ 

14.807,48 3 (exprop.) 5,40 14.812,88 

Canonada 
de 

conducció 
de gas 

GAS 
NATURAL 

Afectació 
302 

Canonada 
d’acer 
d’alta 

pressió 

Interceptada 
pel tronc 

principal en 
45m 

55m de 
canonada 
d’acer Ø3’’ 

14,405,08 3 (exprop.) 5,40 14.410,48 
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4. Serveis afectats de la Comunitat de Regants: 

Naturalesa 
del servei 

Entitat 
titular 

Identificació Composició 
Elements 
afectats 

Dispositius 
per a la 

reposició 

Import 
estimat 
per a la 

reposició 
(€) 

Terrenys 
necessaris a 
expropiar o 

imposar 
servituds 

(m2) 

Import de les 
expropiacions 

(€) 

Import total de 
les reposicions 

amb 
expropiacions i 

servituds (€) 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
401 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

30m 

Tub de PE 
Ø400mm 
en 282m 

12.997,54 
564 

(servitud) 
406,08 13.403,62 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
402 

Sèquia de 
regadiu 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

40m 

Reposició 
de 272m 

tub acer de 
Ø500mm 
en 33m 

31.122,97 

4,5 
(exprop.) i 

544 
(servitud) 

399,78 31.522,75 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
403 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

28m 

Tub de PE 
Ø400mm 
en 125m 

6.290,84 
250 

(servitud) 
180,00 6.470,84 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
404 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

6m 

No es 
contempla 
reposició 

0 0 0 0 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
405 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

30m 

Connexió 
amb la 

reposició 
411 

0 0 0 

 
 

0 
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Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
406 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

30m 

Tub PE 
Ø400mm 

en 204m i 1 
arqueta 

10.615,14 

2,25 
(exprop.) i 

408 
(servitud) 

297,81 10.912,95 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
407 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

30m 

Connexió 
amb la 

reposició 
409 

0 0 0 0 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
408 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

31m 

Tub de PE 
Ø400mm 
en 57m 

6.095,42 
4,5 

(exprop.) 
8,10 6.103,52 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
409 

Sèquia de 
regadiu 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

18m 

Connexió 
amb la 

reposició 
406 

0 0 0 0 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
410 

Sèquia de 
regadiu 

Interceptada 
pel tronc de 
la variant en 

155m 

Tub de PE 
Ø110mm 
en 172m 

22.100,02 

6,75 
(exprop.) i 

586 
(servitud) 

434,07 22.534,09 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
411 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc 

principal en 
55m 

Tub de PE 
Ø430mm 
en 79m 

4.477,80 
158 

(servitud) 
113,76 4.591,56 

Canal de 
regadiu 

Comunitat 
de Regants 

Afectació 
412 

Sèquia de 
regadiu 

subterrània 

Interceptada 
pel tronc 
principal 

Tub de PE 
Ø630mm 

en 72m i 2 
arquetes 

13.122,55 
4,5 

(exprop.) 
8,10 13.130,65 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 17. 
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1. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
 

1.1. Objecte 
 

L’Objecte del present annex és conèixer la superfície dels terrenys que es veuran 

afectats per les obres descrites en el present projecte. 

Els terrenys afectats per el traçat de la variant projectada estan situats al terme 

municipal de Bellcaire d’Urgell a la comarca de la Noguera (Lleida). 

1.2. Recollida de dades 
 

La informació cadastral (polígon, parcel·la, naturalesa, aprofitament, etc.) de les 

finques afectades pel traçat de la variant projectada s’ha obtingut de l’Ajuntament de 

Bellcaire d’Urgell.  S’han consultat els plànols cadastrals i els llistats corresponents. 

2. CRITERIS ADOPTATS 
 

2.1. Línia d’expropiació 
 

Hi ha tres tipus d’afeccions als terrenys: 

 Expropiació: Aquella superfície que pel seu futur ús no permeti més l’ús actual. 

 Superfície de servitud: Aquella que un cop realitzades les obres pot tornar a 

tenir l’ús inicial, però que conserva dins seu alguna infraestructura que limita 

d’alguna manera les seves possibilitats i ha de permetre el pas en casos de 

necessitat. 

 Superfície d’ocupació temporal: Aquella que durant l’execució de les obres 

s’ocuparà per tal de poder realitzar els treballs de forma correcta, bé pel pas de 

vehicles i maquinària com per l’acopi de materials o altres elements de les 

obres. Tanmateix, després de la realització de les obres, quedarà lliure de cap 

afecció. 

Pel tronc de la variant, la línia d’expropiació s’ha situat a 3 metres de les vores de 

l’aresta exterior de l’explanació, mesurada en horitzontal i perpendicular a l’eix de la 

via. Pels ramals dels enllaços, la línia d’expropiació s’ha situat també a 3 metres. Pels 

camins s’ha situat la línia d’expropiació sobre les vores de l’aresta exterior de 

l’explanació, com a criteri general. 

2.2. Descripció i tipus de terrenys afectats 
 

Els terrenys a ocupar són bàsicament de sòl rústic.  Els tipus d’aprofitament, d’acord 

amb la informació cadastral i l’observació “in situ”, són: regadiu, secà horta i pastures. 
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2.3. Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas  
 

Taula A17.1. Justificació de les línies elèctriques 

  
Expropiacions 

Servitud 
de pas 

Ocupació 
temporal 

LÍNIES ELÈCTRIQUES     
B.T. Pal fusta 1x1 m2   
 Riostra 6x1 m2   
 Pal formigó 1x1 m2   
 Castellet metàl·lic 2x2 m2   
 Línia aèria  2 m 6 m 
 Línia soterrada  2 m 10 m 
 Pericons 2x2 m2   
M.T. (11 kV, 25 kV) Pal formigó 1x1 m2   
 Castellet metàl·lic 3x3 m2   
 Línia aèria  16 m 6 m 
 Línia soterrada  2 m 10 m 
 Pericons 2x2 m2   
A.T. (111 kV, 220 kV, 380 kV) Castellet metàl·lic 10x10 m2   
 Línia aèria  4 m 7 m 
 Línia soterrada  2 m 2 m 
 Pericons 2x2 m2   
Estacions transformadores Pfu3, Pfu4 5x3 m2   
 Pfu5 6x3 m2   

 
Taula A17.2. Justificació de Telefònica 

  
Expropiacions 

Servitud 
de pas 

Ocupació 
temporal 

TELEFÒNICA     
B.T. Pal fusta 1x1 m2   
 Pal formigó 1x1 m2   
 Pericons 2x2 m2   
 Cambres 4x3 m2   
 Línia aèries  2 m 6 m 
 Línia soterrada  2 m 10 m 
 Riostra 6x1 m2   

 
Taula A17.3. Justificació de les aigües 

  Expropiacions 
Servitud 
de pas 

Ocupació 
temporal 

AIGÜES     
B.T. Diferents diàmetres  2 m 6 m 
 Pericons 1,5x1,5 m2   

 
Taula A17.4. Justificació del gas 

  
Expropiacions 

Servitud 
de pas 

Ocupació 
temporal 

GAS     
Alta pressió Diferents diàmetres  3 m 15 m 
Baixa pressió Diferents diàmetres  2 m 10 m 
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3. VALORACIÓ DELS BÉNS I DRETS AFECTATS 
 

Per a la valoració del sòl i edificacions a enderrocar, es té en compte la seva 

naturalesa, la classificació urbanística dins el Planejament vigent i el seu aprofitament 

actual. La valoració dels terrenys que es presenta a continuació no té caràcter 

vinculant. 

La valoració de les finques urbanes afectades es fa d’acord amb el que disposa l’article 

158 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, per la que s’aprova la refosa dels 

textos vigents a Catalunya en matèria urbanística, en la que ens dicta que els sòls 

urbans o urbanitzables en totes les seves categories es taxaran conforme el valor 

urbanístic, i aquest es determinarà en funció de l’aprofitament que correspongui als 

terrenys, segons la seva situació, conforme al rendiment que a l’esmentat 

aprofitament que, en tot cas servirà de base per a la determinació del valor urbanístic, 

un cop deduïts els terrenys de cessió obligatòria que afectin a aquell, serà: el 

corresponent al 90 % de l’aprofitament mitjà dins el sòl urbanitzable, a determinar en 

l’expedient de l’apreuament de l’expropiació, pels sistemes no inclosos dins de cap 

sector. 

Els valors aplicats per estimar les afectacions de sòl i edificacions a enderrocar ha estat 

consultat al Servei d’Expropiacions del Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 Es considera el preu d’expropiació de sòl rústic en 1,8 €/m2. 

 Pel que fa als perjudicis resultants de la imposició de servitud de pas, es considera una 

indemnització del 20 % del valor del sòl si és aèria i un 40 % si és subterrània. 

 Es considera com indemnització pels perjudicis per l’ocupació temporal un 4,25 % 

anual del valor del sòl. 

 

3.1. Superficies i valoracions dels terrenys 
 

A la següent taula s’indica la superfície total a expropiar i la seva valoració econòmica: 

Taula A17.5. Valoració econòmica de les expropiacions 

 EXPROPIACIONS 

 Sòl rústic (m2) Sòl urbà (m2) Valoració (€) 

Bellcaire d'Urgell 240.784,06 0 433.411,31 
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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les “Recomendaciones para la evaluación econòmica, coste-beneficio, de 

estudiós y proyectos de carreteres”, publicat a l’octubre de 1990 pel Servicio de 

Planeamiento de la Dirección General de Carreteras del MOPU, de les despeses de 

conservació i rehabilitació es poden avaluar per dos mètodes diferents. 

2. MÈTODE D’AVALUACIÓ 

Aquest mètode d’avaluació relaciona les despeses amb els quilòmetres de calçada. 

S’ha considerat una longitud de calçada equivalent per al traçat de la variant 

projectada, sumant la longitud del tronc principal i la dels ramals dels enllaços. 

 
Taula A18.1. Longitud equivalent 

Longitud equivalent 

Zona Longitud (m) 

Eix principal 3435 

Enllaç Nord-Oest 240,5 

Enllaç Sud-Est 230 

Enllaç Sud 254,5 

TOTAL 4160 

 

Es tracten independentment les despeses de conservació de les de rehabilitació. Per a 

carreteres convencionals de calçada única, s’observa: 

 Conservació: 601,01 €/km el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se 

el 7è any. 

 Rehabilitació: 60.101,21 €/km cada 8 anys. 

Ajuntant un i altre concepte, s’obté per cada km de carretera la següent sèrie de 

costos (expressat en euros de l’any 1987). 

 
Taula A18.2. Costos de conservació 

ANY COST (€)/ KM 

1    601,01 

2 10 18 26 686,87 

3 11 19 27 772,73 

4 12 20 28 858,59 

5 13 21 29 944,44 
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Taula A18.3. Costos de rehabilitació 

ANY COST (€)/ KM 

6 14 22 30 1.030,30 

7 15 23  1.116,16 

8 16 24  1.202,02 

9 17 25  60.702,22 

 

Per a actualitzar a euros de 2014, suposant una taxa d’actualització del 4% anual, 

s’utilitza el següent factor de correcció (F): 

                                      

 

En conseqüència, i ajuntant els valors dels costos de conservació i rehabilitació, s’obté 

la següent sèrie de costos expressats en euros de l’any 2014: 

 

Taula A18.4. Taula de costos de conservació i rehabilitació 

ANY COST (€)/ KM 

1    1.481,32 

2 10 18 26 1.692,94 

3 11 19 27 1.904,55 

4 12 20 28 2.116,17 

5 13 21 29 2.327,79 

6 14 22 30 2.539,40 

7 15 23  2.751,02 

8 16 24  2.962,64 

9 17 25  149.613,71 

 

A més del cost per quilòmetre expressat en la taula anterior, s’ha d’afegir un cost anual 

de conservació d’estructures equivalent al 0,5% del cost d’execució material de les 

mateixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexos 
a Bellcaire d’Urgell Annex 18. Avaluació dels costos de conservació 

5 
 

3. CONCLUSIONS 

 

Així, amb aquest mètode, les despeses de rehabilitació i conservació de la variant 

projectada són les següents: 

 
Taula A18.5. Costos totals 

ANY COST (€)/ KM 

1    6.162,29 
2 10 18 26 7.042,63 
3 11 19 27 7.922,93 
4 12 20 28 8.803,26 
5 13 21 29 9.683,61 
6 14 22 30 10.563,90 
7 15 23  11.444,24 
8 16 24  12.324,58 
9 17 25  62.2393,03 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut té com a objectiu establir les bases tècniques, 

per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització 

dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 

complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 

1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 

adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a 

les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 

recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 

Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, 

havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a 

l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 

d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 

 

2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S.:    Guillem Barroso Gassiot 

  

 

3. DADES DEL PROJECTE 

 

3.1. Autor del projecte 

 

Autor del projecte:  Guillem Barroso Gassiot 

  

 

  

3.2. Tipologia de l'obra 

 

Classe d’obra:      Construcció civil 

Subclasse d’obra:             

  

Millora general – Nova carretera 
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3.3. Situació 

 

Comarca:      Noguera 

Població:               Bellcaire d’Urgell 

  

 

3.4. Comunicacions 

 

Carretera:               C-53 

  

 

3.5. Subministrament i Serveis 

 

Aigua:                   Ajuntament de Bellcaire d’Urgell 

Gas:            GAS NATURAL 

Electricitat:                FECSA-ENDESA 

Telecomunicacions:      TELEFÒNICA 

  

3.6. Pressupost d'execució material del projecte 

 

El pressupost de l’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut és de 

CINQUANTA-SET MIL CINCS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE 

CÈNTIMS (57.572,94 €). 

 

3.7. Termini d'execució 

 

El termini estimat de l’obra és de 371 dies. Dins d’aquest termini s’han destinat 60 

dies per a gestions i permisos. Així doncs, el temps de duració dels treballs 

d’execució serà de 311 dies, aproximadament 15 mesos. 

  

3.8. Mà d'obra prevista 

 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 20 persones. 

  

3.9. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 

- Cap de colla 

- Oficial 1a 

- Oficial 1a paleta 

- Oficial 1a muntador 

- Oficial 1a d'obra pública 
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- Oficial 1a jardiner 

- Oficial 1a llenyataire 

- Ajudant de jardiner 

- Ajudant 

- Manobre 

- Manobre especialista 

- Peó jardiner 

 

3.10. 

 

Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 

- Aigua 

- Graves 

- Tot-ú 

- Lligants hidrocarbonats 

- Formigons 

- Explosius 

- Morters 

- Filferros 

- Claus 

- Tacs i visos 

- Taulons 

- Puntals 

- Taulers 

- Geotèxtils 

- Pintures per a senyalització horitzontal 

- Mescles bituminoses en calent 

- Senyals i cartells d'acer galvanitzat 

- Barreres de seguretat metàl·liques 

- Senyals i cartells d'alumini extrusionat 

- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

- Tubs de PVC per a drenatges 

- Tubs circulars de formigó vibropremsat 

 

 

 

3.11. 

 

Maquinària prevista per a executar l'obra 

 

- Compressor amb dos martells pneumàtics 

- Retroexcavadora amb martell trencador 

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
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- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

- Fresadora de paviment 

- Pala carregadora mitjana, sobre pneumàtics 

- Retroexcavadora, de mida petita 

- Retroexcavadora mitjana 

- Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 

- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 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-10) 

- Motoanivelladora petita 

- Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 

- Picó vibrant amb placa de 60 cm 

- Motoanivelladora de 150 hp 

- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

- Camió de 7 t 

- 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 cisterna de 8 m3 

- Camió cisterna de 6000 l 

- Camió grua 

- 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 

- Grua autopropulsada de 12 t 

- Furgoneta de 3500 kg 

- Vibrador intern de formigó 

- CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 

- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

- Formigonera de 165 l 

- Formigonera de 250 l 
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- Estenedora per a paviments de formigó 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Escombradora autopropulsada 

- Màquina tallajunts 

- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

- Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 

- Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

- Remolinador mecànic 

- Regle vibratori 

- Regle vibratori per a formigonat de soleres 

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

- Cisalla elèctrica 

- Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

- Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

  

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat 

o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on 

s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a 

tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 

seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de 

vehicles i trànsit normal d’una obra. 

 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 

coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut 

9 

  

 

 Connexió de servei 

 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 

 

 Quadre General 

 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 

aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 

parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 

automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 

independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- 

realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 

l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

 

 Conductors 

 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 

reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

 

- Quadres secundaris 

 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 
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- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

  

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P:   30 A 

· 1 Diferencial de 30 A:    30 mA 

· 1  Magnetotèrmic 3P:    20 mA 

· 4 Magnetotèrmics 2P:    16 A 

· 1 Connexió de corrent 3P + T:   25 A 

· 1 Connexió de corrent 2P + T:   16 A 

· 2 Connexió de corrent 2P:    16 A 

· 1 Transformador de seguretat:   (220 v./ 24 v.) 

· 1 Connexió de corrent 2P:   16 A 

 

 Connexions de corrent 

 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v:    Violeta 

· Connexió de 220 v:    Blau 

· Connexió de 380 v:    Vermell 

- No s’empraran connexions tipus “lladre”. 

 

 Maquinària elèctrica 

 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 

- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 

 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
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- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

 

 Enllumenat portàtil 

 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació. 

  

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 

canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin 

continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb 

els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 

allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

  

4.3. Instal·lació de sanejament 

 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 

les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà 

de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

  

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 

d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma 

explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la 

naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a 

adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), 

neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut 

12 

  

 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la 

Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 

resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 

possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 

recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament 

sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 

s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 

l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 

instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 

apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 

servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 

indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 

d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 

tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 

elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 

tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 

se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 

deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 

deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 

bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 

preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 

l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar 

part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-

se els motors - accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
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d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 

l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 

haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 

l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o 

mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions 

energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal 

col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 

amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com 

sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per 

estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemant o 

concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de 

protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor 

quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer 

horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir 

l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 

existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, 

pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals 

grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 

s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 

una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
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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 i local de dutxes 

 

Lavabos i cabines d’evacuació: 

 

Com a mínim, dues instal·lacions prefabricades de 4 lavabos i 4 cabines d’1,5 m2 x 

2,3 m d’altura cadascuna. 

 

Local de dutxes: 

 

Com a mínim, vuit cabines de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotades totes d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 

5.2. Vestuaris 

 

Com a mínim, la superfície vestuaris serà de 80 m2.  

 

5.3. Menjador 

 

Diferent del local de vestuari. Com a mínim, la superfície de menjador serà de 80 

m2. Equipat amb vuit bancs per a 5 persones cadascun, taules amb capacitat per a 

40 persones, dues neveres, quatre microones, quatre piques, cadascuna amb una 

aixeta i un recipient per a dipositar les escombraries. 

 

5.4. 

 

Local d'assistència a accidentats 

 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 

treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 

farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 

de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 

antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 

compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 

equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 

cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de 
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guants esterilitzats i torniquet. 

 

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 

humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 

estableix la llei 31/95. 

 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

 

- desinfectants i antisèptics autoritzats, 

- gases estèrils, 

- cotó hidròfil, 

- benes, 

- esparadrap, 

- apòsits adhesius, 

- estisores, 

- pinces, 

- guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata el material utilitzat o caducat. 

  

6. ÀREES AUXILIARS 

 

6.1. Tallers 

 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

 

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada 

i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense 

càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) 

independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la 

separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del 

punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips 

que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran 

apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 

provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima 
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d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 

serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys 

durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent 

del sistema normal d’il·luminació. 

 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 

exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, 

senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de 

càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o 

equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el 

sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 

d’altura. 

 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de 

pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 

degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 

d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 

l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i 

ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 

d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  

6.2. Zones d'apilament. Magatzems 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 
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Les zones d’apilament provisional 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 de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de 

maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves 

comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

 

  

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 

amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que 

cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 

l’enderroc o desconstrucció. 

 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 

previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que 

el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 

que això comporti. 

 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

  

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 

exposats al seu contacte i/o manipulació. 

 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració 

i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
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materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 

exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà 

mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 

referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals 

els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 

s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 

h/setmana. 

  

8.1. Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de 

forma singular a: 

 

--  CCiimmeenntt  

--  SSoorroollll  

--  RRaaddiiaacciioonnss  

--  PPiinnttuurreess,,  ddiissssoollvveennttss,,  hhiiddrrooccaarrbbuurrss,,  ggrreeiixxooss,,  oolliiss  

--  GGaassooss  lliiqquuaattss  ddeell  ppeettrroollii  
- Explosius 

 

8.2. 

 

Delimitació i condicionament de zones d'apilament 

 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 

indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

 

- Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 

substància o preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 
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- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 

destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en 

el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el 

Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d’apilament. 

 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 

reproducció 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 

de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut 

20 

  

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 

de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 

projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 

circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

 Situació de casetes i contenidors 

 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 

l’obra. 

 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 

casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 

trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 

fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 

d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  

9.1. Serveis afectats 

 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 

i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de 

reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 

investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del 

detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

  

9.2. Servituds 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, 
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de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i 

no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 

reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 

esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de 

seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, 

per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

 9.3. Característiques meteorològiques 

 

El municipi de Cunit  es troba a la comarca del Baix Penedès, i es caracteritza per 

temperatures suaus durant l'estiu i pluviositat baixa, pròpies del clima mediterrani. 

Tenint en compte les condicions climàtiques de la zona, no es preveuen treballs 

amb exposicions a condicions climàtiques que puguin impedir el correcte 

funcionament de l'obra. 

 

9.4. 

 

Característiques del terreny 

 

Per la naturalesa del terreny on s’emplaça la urbanització, es descarta la possibilitat 

de lliscament generalitzat. El sauló té unes propietats intrínseques molt bones, el 

que garanteix totalment la seva estabilitat en desmunts, talussos, moviments de 

terres, etc. Cal tenir en compte que en la zona existeixen una quantitat elevada de 

talussos amb pendent superior al 15% que s’han mantingut estables al llarg dels 

anys. 

 

Tenint en compte les característiques del terreny, les rases per instal·lació de 

serveis es preveu que tinguin una estabilitat suficient en vertical durant la seva 

excavació, si bé caldrà prendre les precaucions de seguretat adequades si s’ha de 

treballar en el seu interior. A nivell mecànic, es preveu que en la excavació podrà 

utilitzar-se maquinària convencional, sense descartar que en alguns trams s’hagi de 

recórrer a altres mitjans. 

 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

- Treballs previs i demolicions 
- Moviment de terres 
- Afermats 
- Seguretat vial 
- Drenatge longitudinal 
- Drenatge transversal 
- Obres de fàbrica 
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11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà 

de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

 

  

11.1. Procediments d'execució 

 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
 

 11.2. Ordre d'execució dels treballs 

 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS:  Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA:  Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS:  Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 

 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa 

general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans 

unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat 
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la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

  

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

 

 

12. 

 

SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 

INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 

procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” 

(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la 

Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas generales 

de seguridad para màquines” (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i 

Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les 

Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i 

Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

 

13.1. Agents atmosfèrics 

 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra 

i quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n 

derivin. 

  

13.2. Il·luminació 

 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
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emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 

antideflagrant. 

 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 

per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 

seguretat. 

 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 

relacionats amb la construcció, seran els següents: 

 

25-50 lux:  En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 

100 lux:  Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 

l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 

conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux:  Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 

en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 

dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux:  Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 

muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 

treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 

mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux:  Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 

com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

500 lux:  Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 

de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller 

o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux:  En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 

detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 

fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 

artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
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mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives. 

  

 

 

 

 

 

13.3. Soroll 

 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria 

de la construcció: 

 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 

Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia: 

 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives 

  

13.4. Pols 

 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 

Rinitis 

Asma bronquial 

Bronquitis destructiva 

Bronquitis crònica 

Emfisemes pulmonars 

Pneumoconiosis 

Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 

O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

pneumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 

contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

  
  

         
 [     ] 

    

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut 

27 

  

“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 

en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 

fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 

 

 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per troncat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

Aspiració localitzada 
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elèctrica 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 

de protecció individual, formatives i informatives. 

  

13.5. Ordre i neteja 

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 

és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 

realitzada. 

 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on 

es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a 

prendre. 
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13.6. Radiacions no ionitzants 

 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 

aproximadament. 

 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 

part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada 

(UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 

l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 

longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 

inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com 

bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 

soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 

 

 Radiacions infraroges 

 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 

produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 

cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió 

s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i 

operaris de forns. 

 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 

protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 

absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 

d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 

il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 

elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font 

de les radiacions. 

 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 
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l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

 

 Radiacions visibles 

 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 

través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

 

 

 Radiacions ultraviolades 

 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 

els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 

molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment 

en tres regions: 

 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament 

a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 

perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 

(World Health Organization). 

 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 

marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 

quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 

aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 

radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 

hores haurà d’estar limitada. 

 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 

haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 

d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha 

d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la 

llei de prevenció de riscos laborals. 

 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 

substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 

personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 

perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de 
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disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 

instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 

d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, 

per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 

adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de 

la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts 

potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 

impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball 

requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de 

fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 

màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre 

ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 

cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 

dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot 

donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una 

conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 

 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 

construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions 

de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 

 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 

ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 

Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 

procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 

proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 

emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

 

 Làser 

 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps 

tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb 

força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si 

són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan 

exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa 

quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant 
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del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. 

Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de 

radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera 

general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V 

i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 

grups i quatre classes següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 

nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 

incloent la resposta de centelles. 

 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com 

es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 

II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 

Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 

depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 

equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 

com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal 

automàtica de emissió, etc. 

 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 

nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de 

raigs làser: 

 

Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del 

raig. 

Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 

prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 

protegits, que pot resultar perillós. 

Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte 

de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que 

pot resultar perillós. 
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A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els 

deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip 

làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 

treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent 

èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la 

classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la 

pell. 

Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com 

en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la 

genera. 

Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 

registrada i comunicada al departament mèdic. 

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 

però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

 Àrea de treball: 

 

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 

il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de 

l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas 

tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 

recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 

prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 

disposar de protecció especial. 

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 

l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 

d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 

al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials 

inflamables o explosius. 

 

 Equip: 

 

Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 

desconnectada. 

Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la 
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classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 

l’aparell. 

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus 

de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades 

per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent 

que previngui la reflexió especular. 

 

 Operació: 

 

Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins 

de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 

persones estaran sempre presents durant l’operació. 

Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip 

de làser. 

L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 

treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 

previnguin el risc de dany ocular. 

L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al 

pit de l’operador. 

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 

d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a 

guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que 

pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció 

que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 

les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 

la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 

mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 

d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de 

perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les 

ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 

que es tracti. 
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13.7. Radiacions ionitzants 

 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 

generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 

donar aquest tipus de radiació, com són: 

 

Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granel, etcètera. 

 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 

determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 

operacions. 

 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 

dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 

aeroports; detecció de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 

radiacions ionitzants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 

raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 

70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 

forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 

"in situ". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 

- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 

fulles de metall o en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
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Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 

essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a 

un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de 

Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 

del tipus dels teixits irradiats. 

 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 

dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 

accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 

radioactiva accidental. 

 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 

humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 

del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 

Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 

compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 

300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 

els comptadors Geiger. 

 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 

treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 

permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 

donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 

font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 

l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 

necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 

poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 

butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 

butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 

dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 

dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 

  

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 

necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 

segur és aquell que no es realitza”. 

 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 

elementals: 

 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir 

el primer i més accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o 

desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 

càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 

sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 

ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es 

garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

- En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del 

Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

 

 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 

manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i 

l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
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cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 

els següents criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 

l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 

per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 

descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 

manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 

15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

  

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 

originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma 

solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  

simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 

materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 

anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 

garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 

condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 

a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 

Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 

sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 

integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat 
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de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 

l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 

màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 

reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de 

les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a 

assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 

amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, 

referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades 

i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels 

esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 

indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips 

de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 

normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i 

R.D. 773/97. 

 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 

obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 

adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
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de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 

d’Execució. 

 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 

equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 

els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

  

18. RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, 

la presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en 

els següents casos: 

 

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista 

serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, 

com es defineixen en el real decret 1627/97. 

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 

 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 

de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
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caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 

específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

  

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions 

establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el 

abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 

la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 

durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels 

treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
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 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans 

o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, 

mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los 

suficientment. 

 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

 

- Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 

de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

- El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

- Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 

vista. 

- Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 

 

La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de 

l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al 

menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 

  

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
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provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, 

si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 

que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i 

la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la 

ciutat que correspongui. 

 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a 

edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que 

corresponguin a cadascuna de les fases. 

 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 

modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia 

Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l’Autoritat que correspongui. 

 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

 

20.1. Normes de Policia 

 

 Control d’accessos 

 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
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col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 

controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 

entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin 

presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 

per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 

per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 

 Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 

l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 

existent. 

 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 

la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda 

al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants. 

 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
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metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 

planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 

centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 

l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 

la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 

de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 

cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 

d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 

s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors. 

 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se 

situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 

cap carril de circulació. 

- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 

calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 

mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 

 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà 

de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  

 

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 

 Tanques 
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Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra 

o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 

seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 

les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en 

operacions de càrrega, desviacions momentànies de 

trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 

amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 

xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de 

color taronja), o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 

retirada parcial del tancament. 

 

 20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
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 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants 

a fi d’evitar accidents. 

 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, 

excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra 

quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 

tancament de l’obra per acollir els camions en espera, 

caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi 

fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 Càrrega i descàrrega 

 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 

la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 

perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 

d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el 

vehicle, formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del 

tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra 

prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
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metàl·liques es netejarà el paviment. 

- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar 

abocaments sobre la calçada. 

 

 

 

 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 

(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), 

fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 

cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 

canonades o cintes d’elevació i transport de material es 

col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 

l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la 

vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas 

per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 

m) d’amplada com a mínim. 

 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 

retirat el contenidor. 

 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
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retirats. 

 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 

caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 

de vianants o vehicles. 

 

Bastides: Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 

mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 

i la propagació de pols. 

 

Xarxes:  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre 

les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 

les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 

tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 

càrregues i descàrregues. 

  

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 

 Neteja 
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Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 

de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 

operacions productores de pols o deixalles. 

 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 

del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 

com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 

mànega cada parella de rodes. 

 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 Sorolls. Horari de treball 

 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 

hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 

 

 Pols 

 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 

pols. 

 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
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El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada 

de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  

 

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 

 Senyalització i protecció 

 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 

de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 

d’Obres 8.3- 

 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a 

un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

 

 Elements de protecció 

 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 

(015 m). 
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Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 

 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 

hi hagi enllumenat públic. 

 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 

vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 

el tram (intensitat mínima 20 lux). 

 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 

abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 

exterior. 

 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 

 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

- Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril 

o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 
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- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 

la que hi havia abans de les obres. 

 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 

en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de 

pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 

TD – 2. 

 

 Paviments provisionals 

 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 

vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 

Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) 

i un pendent màxim del 12%. 
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Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 

una fletxa de senyalització. 

 

 Manteniment 

 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 

el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 

dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 

perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 

de seguretat. 

 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 

 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 

la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 

no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 

de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 

l’exterior de la zona d’obres. 

 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 

provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 

emplaçats a l’espai públic. 

 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

21.1. Riscos de danys a tercers 

 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d'objectes. 

  

21.2. Mesures de protecció a tercers 

 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 

persones que transiten pels voltants de l'obra: 

 

- Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. 

d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

- Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que 

haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions 

al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana 

una marquesina en voladís de material resistent. 

- Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones 

d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de 

separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 

que avisin als vehicles de la situació de perill. 
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- En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

  

 

 

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 

aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Esfondrament de càrregues o aparells d’elevació. 

 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 

annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 

següents mesures mínimes: 

 

 1.- Ordre i neteja general. 

 2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

 3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

 4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

 5.- Punts de trobada. 

 6.- Assistència Primers Auxilis. 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1. Identificació de les obres 

 

 El present Plec fa referència al Projecte d'urbanització del S.U.D.3 i P.A.2 de Cunit (Baix 

Penedès). 

  

1.2. Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 

de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 

Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 

Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 

així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 

l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 

d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions 

tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

 

Tots aquells continguts al: 

- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis 

d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 

d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 

l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i 

Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

-  

Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la Vivienda” i posteriorment 

pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo”. 

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 

companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

“DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ”, 

l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 

defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 

recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 

l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

 

Memòria: 

 

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 

ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 

especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 

reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 

mesures alternatives. 

 

Plec: 

 

De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips 

preventius. 

 

Plànols: 

 

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries.  

 

Amidaments: 

 

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 

 

Pressupost: 
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Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies sòcio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 

constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 

d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 

cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 

Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 

Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 

- Evitar els riscos. 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

- Combatre els riscos en el seu origen. 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 

de reduir-ne els efectes a la salut.  

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

- Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i 

la influència dels factors ambientals al treball. 

- Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí 

mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

- Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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- Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 

prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

- Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

- Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 

obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 

mateixes. 

- La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

- Gestionar l’ “Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 

llicències i autoritzacions administratives. 

 

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 

que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 

Projecte: 

 

- Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

- Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat 

de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 

simultània o successivament. 

- Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de 
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treball. 

- Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra.  

- Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 

redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 

d'Obra: 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 

en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 

diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 

l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 

 Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 

 

- En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi 

de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

- En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o 

fases de treball.  

 

 Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 

i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 

corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
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treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

- L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

- La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

 Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 

de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades.  

 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 

al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 

de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva 

que calgui. 

 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

  

2.3. Projectista 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
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tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres.  

- Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

 

2.4. 

 

Director d'Obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

- Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 

comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
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Salut. 

- Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 

Salut Integrada previstes en el mateix. 

- Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

- Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

- Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’incidències 

- Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

 

Definició de Contractista: 

 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 

de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 

 

Definició de Subcontractista: 

 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 

Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

- El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 

instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 

finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 

exigides en el Projecte 

- Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 

Seguretat i Salut.  

- Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 

(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o 

experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

- Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 

requereixi. 

- Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

- Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 

de Seguretat. 

- El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

- Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 

- Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

- Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
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sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 

Direcció Facultativa. 

- Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 

treballadors autònoms que hagin contractat. 

- A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, 

als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

- El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

- Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 

mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per 

escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

- El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

- Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

- El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

- El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 

Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 

Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec 

de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, 

amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El 

Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

- El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

- Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
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entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

- El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 

personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries 

de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 

conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 

càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 

baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles 

de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 

estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 

enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats 

i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 

treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 

mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 

canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 

mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

- El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat 

i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 

qualsevol altre requisit formal. 

- L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 

serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 

podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

- El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  

cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 

impericia professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, 

industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’Incidències.  

- En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
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Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 

o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al 

Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 

als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

- Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

- També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 

recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 

policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 

curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació 

als visitants de les oficines d'obra. 

- El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions 

de la pròpia obra o limítrofs. 

- El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

- La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 

operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 

de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 

d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador 

rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i 

del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell 

per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 

formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 

similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 

forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 

desenvolupar. 

- El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 

a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC 

"MIE-AEM-4". 
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2.6. Treballadors autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

- Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

- Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

- Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

- Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

- La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 

equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels 

seus treballadors. 

- Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 

l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i 

respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de 



Variant de la C-53 Document 1. Memòria i annexes 
a Bellcaire d’Urgell Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut 

1188  

  

protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

2.7. Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 

a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

- El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

- El deure d'indicar els perills potencials. 

- Té responsabilitat dels actes personals. 

- Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

- Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

- Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

- Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

- Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.  

  

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

 

- Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

- Bases del Concurs. 

- Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
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- Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 

- Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

- Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

- Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

- Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Contractista per l’obra en qüestió. 

- Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 

del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 

Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 

en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 

d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 

l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista. 

 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 

abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 

E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 

D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     

  

3.4. El Llibre d'incidències 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi 

Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 

2565 -27.1.1998). 

 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 

de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
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Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 

quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 

en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 

seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  

3.5. Caràcter vinculant del document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 

escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 

que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 

mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 

efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 

o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades. 

 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
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documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 

aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable 

a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 

correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 

1981. 

- Convenis Col·lectius 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 

3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 

de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 

O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 

modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 

de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 

1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
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O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 

R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 

juny de 2001. 

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 

gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 

1998. 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 

486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 

d’abril de 1997. 

- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 

Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 

maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 

1998. 

- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 

amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 

maig de 2001. 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 

18 de juny de 2003. 

- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 

BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 

17 de juny de 2000. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
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treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 

BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 

1997.  

- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 

de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 

de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 

dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 

- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost 

de 1940. 

- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

  

4.3. Incendis 

 

- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 

- Ordenances Municipals  

 

- Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4. Instal·lacions elèctriques 

 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 

18 de setembre de 2002. 
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- Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 

- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de maig 

de 1979. 

- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 

de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 

1981. 

- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 

BOE 2 de desembre de 2000. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 

de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 

6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 d’octubre 

de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 

Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització 

de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 

1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 

de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

- ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 

grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 

juliol de 2003. 

- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

 4.6. 

 

Equips de protecció individual 

 

- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig 

de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
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- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de 

febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 

de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 

Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització 

 

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 

 

4.8. Diversos 

 

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 

1981. 

- Convenis Col·lectius 

 

5. 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1. Criteris d'aplicació 

 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 

difícil previsió. 

 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
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Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 

motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 

protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 

del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 

del mateix. 

 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 

professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 

tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 

es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

 

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 

d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 

material de les obres. 

 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU:   3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU:  20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU:  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM:  Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

  

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 

 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

 

 Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 
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- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

 Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 

 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 

Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre 

 

 El Factor Tècnic: 

 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

 El Factor Humà: 

 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 

- Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 

Preventiva.  

- Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

- Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

- Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

- Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

- Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

- Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents 

en matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 

/1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 

amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 

Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
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preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 

 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 

assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 

dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 
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- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

 

6.5. 

 

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 

persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 

en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 

escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 

dotació de la farmaciola. 

 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una “Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels màxims Responsables 

Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 

com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 

l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 

mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a 

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 

medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 

treball. 
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7. 

 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Definició 

 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 

seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 

la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 

 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

 Característiques 

 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 

per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 

d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 

en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

- Tipus i número de fabricació. 

- Potència en Kw. 
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- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels 

Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

 Elecció d’un Equip 

 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 

treball’‘: 

 

 Emmagatzematge i manteniment 

 

- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, 

fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 

conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. 

 

Normativa aplicable 

 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 

d’entrada en vigor sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

 

Directiva fonamental 

 

- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 

29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 

(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
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175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 

Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 

98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

- Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

- Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 

- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives: 

 

- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 

amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 

per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

- Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

- Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 

de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 

Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 

de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

- Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 

modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
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- Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 

(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 

93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 

92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 

(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

- Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 

Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

- Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 

l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

- Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95). 

- Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 

de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 

100, de 19/4/94). 

- Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

- Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

- Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 

progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 

sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les 

obres de construcció. 

- Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 

31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 

12/4/96). 

- Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
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Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 

dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 

Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 

30/12/95). 

- Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

- Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 

i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual 

s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 

Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 

sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 

a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 

14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 

17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 

refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 

usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes 

industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 

de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de 

juny de 2001. 
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AMIDAMENTS Data: 06/06/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels EPI: 20,000 15,000 1,000 300,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (dia) (dia) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 20,000 4,000 1,000 2,000 160,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i
UNE EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 20,000 15,000 4,000 1,000 75,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T Treballadors Duració Vida mitja Quantitat

2 T afectats activitat de l'element

3 (unitat d'amidament) T (treballador) (dies) (dies) (prot,/treb,)

4 Renovació periòdica dels EPI: 20,000 20,000 1,000 1,000 400,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE
EN 388 i UNE EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 1,000 300,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 75,000

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

EUR
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3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 3,000 100,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Vida mitja C#*D#*E#*F#

2 T afectats activitat de l'element

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels EPI: 20,000 15,000 4,000 75,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Duració obra

2 Unitat d'amidament: T (mesos)

3 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Duració obra Freqüència

2 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)

3 Total hores de dedicació: 15,000 10,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  IMPLEMENTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d´amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Recipients Duració Vida mitja

2 T necessaris de l'obra de l'element

3 Unitat d'amidament: T (recipient) (mes) (mes)

4 Renovació periòdica dels elements: 4,000 15,000 10,000 6,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Duració Freqüència

2 T de l'obra de neteja

EUR
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3 Unitat d'amidament: T (mes) (h/mes)

4 15,000 20,000 300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

12 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada
roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 Part proporcional de curset periòdic: 20,000 15,000 10,000 30,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat Duració curset

2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes) (h)

4 Part proporcional de curset periòdic: 20,000 15,000 10,000 3,000 90,000 (C#*D#/E#)*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte: T Treballadors Duració Periodicitat

EUR
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2 T afectats de l'obra

3 Unitat d'amidament: T (treballador) (mes) (mes)

4 20,000 15,000 10,000 30,000 C#*D#/E#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 20/06/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,28uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 1

(TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €5,21uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €16,85uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,56uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,44uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6

(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,93uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347

P- 7

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,60uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,09uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568

P- 9

(DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €22,43uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €74,90uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 11

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €8,86uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340

P- 12

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €14,15uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 13

(CATORZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €12,92uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €18,79uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 15

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,49uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 16

(SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €17,53uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 17

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €35,04hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(TRENTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €114,42uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,97hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €590,91uH16C1002 Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòsP- 21
(CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €18,66m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 22

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €30,12uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(TRENTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €29,17uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €23,41uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 25

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €37,32uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €70,01uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(SETANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €211,44uHJ7127D1 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 28

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €13,24uHJ723101 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb
entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €44,48uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €202,76mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 31

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €141,42mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 32

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €132,40mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 33

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €50,73uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 34

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €372,28uHQU25701 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- 35

(TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €85,68uHQU27902 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- 36

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €105,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(CENT CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €79,78uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €46,81uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 39

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €99,05uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 40

(NORANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €28,35uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €172,85uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42
(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €15,97hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 43
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €3,28

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €3,28000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €5,21

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

 €5,21000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

P- 3  €0,24

B1431101 Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN 352-2 i UNE
EN 458

 €0,24000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €16,85

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €16,85000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140P- 5  €1,56

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140  €1,56000
Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 6  €5,44

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €5,44000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345, UNE EN
346, UNE EN 347

P- 7  €4,93

B1461110 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 345,
UNE EN 346, UNE EN 347

 €4,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

P- 8  €20,60

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d´impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE EN
344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE
EN 345-2, UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2

 €20,60000

Altres conceptes 0,00 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

P- 9  €2,09

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN 12568

 €2,09000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 10  €22,43

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €22,43000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 11  €74,90

B1481343 Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €74,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

P- 12  €8,86

B1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE EN 340

 €8,86000

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

P- 13  €14,15

B1483344 Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE EN 340

 €14,15000

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14  €12,92

B1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €12,92000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 15  €18,79

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €18,79000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

P- 16  €6,49

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN 340

 €6,49000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

P- 17  €17,53

B1489790 Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE EN 340

 €17,53000

Altres conceptes 0,00 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18  €35,04
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Altres conceptes 35,04 €

uH15Z1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 19  €114,42

Altres conceptes 114,42 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 20  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

uH16C1002 Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòsP- 21  €590,91

B16C0002 Detector de gasos fix  €587,10000
Altres conceptes 3,81 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 22  €18,66

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €5,35754
Altres conceptes 13,30 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23  €30,12

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d´esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de d 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,76000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,39000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24  €29,17

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de d 29 cm, per ésser vista fins 12
m

 €5,76000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,44000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 25  €23,41

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,44000

Altres conceptes 15,97 €

uHBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26  €37,32

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d´advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,31000

BBBAF004 Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €9,04000

Altres conceptes 15,97 €
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uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €70,01

BE732400 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de
potència elèctrica

 €46,79000

Altres conceptes 23,22 €

uHJ7127D1 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 28  €211,44

BJ7127D0 Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de capacitat  €127,93000
Altres conceptes 83,51 €

uHJ723101 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador,
fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

P- 29  €13,24

BJ723101 Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador
amb entrada roscada de 1/2´´

 €4,08000

Altres conceptes 9,16 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €44,48

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €35,76000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,27000

Altres conceptes 8,45 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 31  €202,76

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €202,76000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 32  €141,42

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €141,42000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 33  €132,40

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €132,40000
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Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €50,73

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €46,74000

Altres conceptes 3,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €372,28

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5
persones

 €369,88000

Altres conceptes 2,40 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36  €85,68

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d´amplària, amb capacitat per a 10 persones

 €80,09000

Altres conceptes 5,59 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 37  €105,51

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €99,92000
Altres conceptes 5,59 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 38  €79,78

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €78,95000
Altres conceptes 0,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €46,81

BQU2GF00 Recipient per a recollida d´escombraries de 100 l de capacitat  €45,21000
Altres conceptes 1,60 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 40  €99,05

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

 €99,05000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 41  €28,35

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €28,35000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 42  €172,85

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €172,85000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 43  €15,97
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OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

300,0005,21 1.563,00

2 H1431101 u Protector auditiu de tap d´escuma, homologat segons UNE EN
352-2 i UNE EN 458 (P - 3)

160,0000,24 38,40

3 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)

75,00016,85 1.263,75

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 (P - 5)

400,0001,56 624,00

5 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 6)

300,0005,44 1.632,00

6 H1461110 u Parella de botes d´aigua dePVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE
EN 344, UNE EN 345, UNE EN 346, UNE EN 347 (P - 7)

75,0004,93 369,75

7 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d´impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1,
UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2,
UNE EN 346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A i UNE EN 347-2 (P - 8)

75,00020,60 1.545,00

8 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d´acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE EN 344-2 i UNE EN
12568 (P - 9)

75,0002,09 156,75

9 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 10) 75,00022,43 1.682,25

10 H1481343 u Granota de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 11)

75,00074,90 5.617,50

11 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 12)

75,0008,86 664,50

12 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d´obres linials en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE
EN 340 (P - 13)

75,00014,15 1.061,25

13 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)

75,00012,92 969,00

14 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 15)

75,00018,79 1.409,25

15 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE EN
340 (P - 16)

100,0006,49 649,00

16 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE
EN 340 (P - 17)

75,00017,53 1.314,75

EUR
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17 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

75,0003,28 246,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 20.806,15

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d´esquerra a dreta a 45°, en color vermell, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

10,00030,12 301,20

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, d 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

10,00029,17 291,70

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d´equips d´extinció d´incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

10,00023,41 234,10

4 HBBAF004 u Senyal d´advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

10,00037,32 373,20

5 H15Z1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 19)

15,000114,42 1.716,30

6 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)

150,00035,04 5.256,00

7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 22)

200,00018,66 3.732,00

8 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 - 30)

10,00044,48 444,80

9 H16C1002 u Detector de gasos fix amb el desmuntatge inclòs (P - 21) 1,000590,91 590,91

CAPÍTOLTOTAL 01.02 12.940,21

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL IMPLEMENTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 31)

15,000202,76 3.041,40

2 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 - 35)

4,000372,28 1.489,12

3 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

20,00050,73 1.014,60

EUR
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4 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 - 36)

2,00085,68 171,36

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

2,000105,51 211,02

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)

4,00079,78 319,12

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

6,00046,81 280,86

8 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 40)

2,00099,05 198,10

9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 33)

15,000132,40 1.986,00

10 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 32)

15,000141,42 2.121,30

11 HQUZM000 h Mà d´obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 43) 300,00015,97 4.791,00

12 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de
1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

4,00070,01 280,04

13 HJ7127D1 u Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 500 l de
capacitat, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

2,000211,44 422,88

14 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament
per flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

2,00013,24 26,48

CAPÍTOLTOTAL 01.03 16.353,28

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 42) 30,000172,85 5.185,50

2 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 20) 90,00015,97 1.437,30

CAPÍTOLTOTAL 01.04 6.622,80

OBRA PRESSUPOST  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES DE CONTROL DE SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 41) 30,00028,35 850,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 850,50

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Equips de protecció individual 20.806,15
Capítol 01.02 Sistemes de protecció col·lectiva 12.940,21
Capítol 01.03 Implementació provisional del personal de l'obra 16.353,28
Capítol 01.04 Despeses de formació en seguretat personal 6.622,80
Capítol 01.05 Despeses de control de salut del personal 850,50

01 Pressupost  Pressupost de Seguretat i SalutObra 57.572,94

57.572,94

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Pressupost de Seguretat i Salut 57.572,94
57.572,94
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Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS )

Eric
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1. INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present el present estudi d’impacte ambiental del projecte “Variant de la 

C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell” per tal de donar compliment a la legislació vigent 

de definir les mesures de prevenció i protecció ambiental a aplicar durant l’execució 

del mencionat projecte. 

Per a la realització d’aquest estudi d’impacte ambiental s’ha tingut en compte els 

diferents aspectes continguts al present projecte. 

1.1. Objecte de l’estudi d’impacte ambiental 

L’objecte d’aquest estudi és analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental 

que poden veure’s afectats per l’execució de les obres de la variant de la carretera C-

53, entre els PK 135+100 i 137+700. 

Per a justificar la viabilitat ambiental de l’actuació és necessari l’estudi previ dels 

paràmetres existents en el medi actual, procedint a valorar les possibles repercussions 

que l’obra produirà sobre l’entorn, avaluar i definir els impactes reals i potencials que 

es poden produir, establir les mesures preventives, correctores i compensatòries i 

elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti establir, un cop executada la 

infraestructura, el correcte desenvolupament de les mesures establertes. 

Els objectius que es pretén assolir amb una correcta gestió ambiental, en la variant de 

Bellcaire d’Urgell que s’exposa en aquest document, es poden resumir en: 

 Sòl: Minimitzar les afeccions, tant qualitatives com quantitatives, del sòl en el 

que es desenvolupen les actuacions, atenent fonamentalment a l’ocupació 

física del territori, ja sigui temporal o permanent, i a la gestió de residus. 

 

 Geomorfologia: Minimitzar els efectes sobre la geomorfologia que poden tenir 

les obres, principalment lligats al moviment de terres per l’execució de la 

plataforma i formació de talussos, a l’ocupació física del territori, a l’explotació 

d’activitats extractives per l’obtenció de materials seleccionats i a l’abocament 

d’excedents terris originats a l’obra. 

Evitar canvis de la morfologia original del terreny, la inestabilitat de talussos i la 

creació de superfícies denudades amb la finalitat de minimitzar els fenòmens 

erosius que puguin sorgir durant les obres. 

 Hidrologia: Minimitzar els efectes que l’execució i explotació de la 

infraestructura pot ocasionar sobre la hidrologia superficial i subterrània. 

 

 Ambient acústic: Buscar les solucions més idònies en el disseny de la carretera 

a fi de reduir al màxim les emissions sonores que pugi implicar l’explotació de la 
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infraestructura. Reducció del possible impacte sonor sobre els receptors 

mitjançant les mesures correctores necessàries. També, la minimització de les 

afeccions sonores durant la fase d’execució de l’obra i el respecte de les franges 

horàries nocturnes. 

 

 Vegetació: Compatibilitzar la implementació de la infraestructura amb la 

preservació de la vegetació present. 

 

 Fauna: Minimitzar al màxim l’afecció a la fauna, mantenint els dominis vitals i 

les zones de nidificació. Evitar l’afecció a la fauna deguda a l’increment de soroll 

causat per l’execució de les obres i per l’increment en la circulació de vehicles. 

 

 Paisatge: Reducció de les alteracions i contrasts entre el paisatge existent a 

l’entorn i les obres a realitzar, tenint en consideració les característiques del 

medi físic com element integrador i la capacitat d’aquest per incorporar les 

accions que produeix el projecte. A tal efecte es contemplen propostes de 

revegetació i integració ambiental i paisatgística de totes les actuacions 

realitzades amb l’obra com són: talussos (de desmunt i terraplè), abocadors, 

camins d’accés, zones d’abassegament, etc. 

 

 Patrimoni cultural: Detecció de restes no catalogades ni documentades que 

puguin aparèixer durant l’execució de les obres. 

 

 Medi sòcio-econòmic: El present estudi d’impacte ambiental contempla també 

la socioeconomia de la zona per tal de preveure els efectes que tindrà la nova 

infraestructura sobre aquest factor del medi. Es persegueix minimitzar l’afecció 

a la població i l’alteració de la permeabilitat territorial de la zona. Minimitzar 

l’afecció als usuaris de les zones on es porten a terme les actuacions, ja sigui 

per afecció directa o per alteració dels serveis potencialment afectats per les 

obres (línies elèctriques, subministrament d’aigua, xarxa de reg, etc.). 

Minimitzar l’alteració de la normal circulació de vehicles i de persones per 

l’efecte barrera derivat de l’execució de la infraestructura. 

 

En resum, l’objectiu del present Estudi d’impacte ambiental és valorar les afeccions 

ambientals (positives i negatives, en el sentit ampli del concepte “ambiental”) i 

determinar i valorar econòmicament les mesures correctores necessàries i la 

metodologia de control i avaluació de l’eficàcia d’aquestes mesures per tal de 

preservar o potenciar els valors de la zona d’implantació de la nova infraestructura. 
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1.2. Marc legal 

La legislació vigent sobre avaluació d’impacte ambiental es recull en les següents 

regulacions: 

 DIRECTIVA 91/11/CE del Consell, de 3 de març de 1997 per la que es modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient. 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986 del Ministerio de Obras Públicas i 

Urbanismo, de 28 de juny, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 REAL DECRETO 1131/1988 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 30 

de setembre, per el que s’aprova el Reglamento para la ejecución del R.D.L. 

1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 LEY 6/2001, de 8 de maig, que modifica el Real Decreto Legislativo 102/1986, 

de 28 de juny de 1986, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 LLEI 3/1998, de 27 de febrer, d’Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental. 

 DECRET 114/1988 de la Generalitat de Catalunya, de 7 d’abril, d’avaluació 

d’impacte ambiental. 

 LLEI 1/199 de 30 de març, modificació de la disposició final quarta de la Llei 

3/1998. 

 DECRET 136/1999 de 18 de maig, pel qual s’aprova el reglament general de 

desplegament de la Llei 3/1998. 

 LLEI 13/2001 de 13 de juliol, modificació de la Llei 3/1998. 

 DECRET 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de 

maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 

3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, 

i se n’adapten els annexos. 

 

2. ESTUDI DEL MEDI 

 

2.1. Introducció 

Per a dur a terme el projecte d’una forma ambientalment compatible i amb el 

manteniment dels recursos naturals existents, és molt important el coneixement 

complet de l’estat inicial de l’entorn. 

Les dades obtingudes de l’estudi de l’estat inicial del medi permetran caracteritzar la 

situació inicial de la zona, de manera que amb posterioritat es podran avaluar els 

impactes que probablement hagi de suportar el medi pel fet de la implementació del 

projecte, i s’adoptaran, si són necessàries, les mesures atenuadores que permetin 

minimitzar les possibles afeccions. 
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2.2. Situació geogràfica i característiques generals 

L’àmbit territorial on està prevista la construcció de la nova variant de la carretera 

comarcal C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell entre el PK 135+100 i el PK 137+700, 

pertany a la comarca de la Noguera. El terme de Bellcaire d’Urgell està al Sud de la 

comarca, a la regió natural anomenada Depressió Central Occidental. Des del punt de 

vista del paisatge vegetal, la zona d’estudi també es troba a la Depressió Central 

Catalana (sector sicòric). La variant de Bellcaire d’Urgell permetrà reduir el trànsit pel 

centre de la vila. 

 
Figura A20.1. Localització de la comarca de La Noguera 

 
La comarca de la Noguera, la més extensa de Catalunya, consta de 30 municipis. Tot i 

la seva extensió, el territori no correspon a un terreny especialment apte per a les 

activitats humanes. De fet, actualment la comarca està poc poblada. Al Nord de la 

Noguera limita amb el Pallars Jussà, al Nord-Est amb l’Alt Urgell, a l’Est amb el 

Solsonès, al  Sud-Est amb la Segarra, al Sud amb el Pla d’Urgell, Al Sud-Oest amb el 

Segrià i a l’Oest amb la Llitera i la Ribagorça. Els límits naturals són força clars en el 

sector Nord i occidental però no a la resta. En aquest sentit cal destacar la imponent 

muralla de la Serra del Montsec. 

Des del punt de vista històric, la Noguera comprèn quatre sectors. La zona d’estudi 

estaria inclosa a la Noguera Urgellesa, que inclou municipis situats al Pla d’Urgell i 

alguns municipis de la Ribera de Sió com Preixens, Montgai i la Sentiu de Sió. Els regs 

del Canal d’Urgell han transformat la part Sud-Est de la comarca (els Aspres Orientals i 

la Noguera Urgellesa). Els regs al Nord de la Serra d’Almenara no han experimentat un 

aprofitament tan intens. 
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Bellcaire d’Urgell està situat a la plana regada pel canal d’Urgell, entre els termes de 

Linyola, Vallfogona de Balaguer, la Sentiu de Sió, Montgai, Bellmunt d’Urgell i Penelles. 

El canal d’Urgell rega la part de tramuntana del terme i el canal de Sió la part de 

migdia. 

 
Figura A20.3. Localització del municipi de Bellcaire d’Urgell 

 

2.3. El medi físic 

 

2.3.1. Clima 

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

d’interès en l’estudi de l’estat inicial del medi. És un factor que determina la 

geomorfologia, la tipologia del sòl, el tipus de formació vegetal, la hidrologia, el 

potencial faunístic i condiciona les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 

L’anàlisi dels paràmetres climàtics permet diferenciar les èpoques estacionals més 

favorables per a la construcció de l’obra i els períodes òptims per a realitzar les tasques 

de repoblació vegetal i hidrosembra. 

Les sèries temporals de dades meteorològiques permeten caracteritzar el clima. 

Actualment es pot conèixer el clima de qualsevol punt de Catalunya gràcies a la feina 

d’extrapolació realitzada per l’Institut Cartogràfic de Catalunya i el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, que ha donat com a resultat l’Atles 

Climàtic de Catalunya. 
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Taula A20.1. Dades extretes de l’Atles Climàtic de Catalunya a la zona del projecte 

Paràmetre Valor 

Temperatura mitjana anual 13-14 ºC 
Temperatura mitjana del mes de gener 3-4 ºC 
Temperatura mitjan del mes de juliol 24-25 ºC 
Amplitud tèrmica anual > 20 ºC 
Precipitació mitjana anual 400-450 mm 
Precipitació mitjana d’hivern 80-100 mm 
Precipitació mitjana de primavera 120-140 mm 
Precipitació mitjana d’estiu 80-100 mm 
Precipitació mitjana de tardor 120-140 mm 
Règim pluviomètric estacional PTEH 
Dèficit hídric anual (segons Thornthwaite) 300-400 mm 
Tipus de clima, segons l’Índex d’Humitat 
de Thornwaite 

-40 a -20 Semiàrid (D) 

 

La situació de Catalunya i la seva orografia determinen una gran varietat climàtica, 

l’origen de la qual es fonamentalment el fort gradient pluviomètric i tèrmic. En general 

el clima es caracteritza per les importants amplituds tèrmiques. 

A les terres meridionals de la comarca de la Noguera (extrem Nord de la gran plana del 

Segre) predomina el clima mediterrani continental de tendència àrida però una mica 

menys eixut que al Segrià per la presència de les muntanyes. A la meitat Nord de la 

comarca, amb els primers contraforts pirinencs, es mantenen unes condicions similars 

però el clima és més muntanyenc i per tant l’hivern és més fred i l’estiu menys eixut. 

A les planes meridionals de la comarca (la zona d’estudi es situa al sector central i Nord 

de la plana) l’hivern és relativament llarg i dur, amb mínimes que sovint baixen per 

sota dels 0 ºC. Per altra banda, l’estiu és llarg i xardorós, superant la temperatura 

mitjana, entre juny i setembre, de 20 ºC. Aquesta caracterització climàtica típica de la 

ciutat de Balaguer pot canviar més al Nord. 

Un fenomen típic de la part baixa de la comarca (a les planes del Segre) són les boires 

hivernals, originades per la inversió tèrmica. L’aire fred i dens s’acumula a fondalades. 

D’aquesta manera a les valls fa més fred que a les muntanyes. Aquesta boira és força 

persistent i pot coincidir amb un temps assolellat a les parts altes. 

En referència a la pluviositat trobem a Catalunya dues zones ben diferenciades: la 

Catalunya humida (per damunt dels 700 mm de precipitació) als Pirineus i  gran part 

del quadrant Nord-Oest i la Catalunya eixuta. La zona central de la Noguera es trobaria 

a la Catalunya eixuta. La precipitació mitjana anual per a la zona on se situa la variant 

projectada es de entre 400 i 450 mm. 
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Les precipitacions són escasses a la comarca però al sector muntanyenc plou més que 

a la plana. A Balaguer, situada al bell mig de la plana i a només 8 km de Bellcaire 

d’Urgell, la precipitació mitjana anual és lleugerament superior als 400 mm (100 mm a 

l’estiu). A ponts, és major (uns 577 mm anuals i 128 mm a l’estiu). Per tant, la zona 

d’estudi tindria en aquest sentit un clima més proper al de la veïna ciutat de Balaguer, 

situada en una zona planera. 

Les èpoques més plujoses es corresponen amb els equinoccis de primavera i tardor 

(règim pluviomètric PTEH). El mínim pluviomètric de l’hivern és força acusat amb 

precipitacions fins i tot menors que les estiuenques. Aquest fet cal relacionar-lo amb 

les condicions d’estabilitat atmosfèrica, provocades per les baixes temperatures i la 

inversió tèrmica. 

Així doncs, els trets més rellevants de la climatologia de la zona d’estudi en relació a la 

implantació de la nova carretera serien: la possibilitat de pluges fortes a la primavera i 

tardor, i un estiu i hivern secs. 

2.3.2. Qualitat de l’aire 

Pel que fa a l’ambient atmosfèric, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació 

Atmosfèrica, del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, 

disposa de 63 estacions automàtiques de mesura. La més propera és la de Pons, a uns 

29 km de distància. Amb les dades actuals, cal assenyalar que pel que fa a l’ozó, la 

qualitat de l’aire és bona, però no hi ha dades dels nivells de concentració d’SO2, NO2, 

PST, H2S, CO i PM10 (partícules de diàmetre < 10 μm). 

A la ciutat de Lleida (a 28 km de Bellcaire) hi ha un altre estació automàtica de mesura 

que servirà per a valorar la qualitat de l’aire ambient en el darrer any, doncs a Ponts no 

es disposa de dades en aquest període. Cal tenir en compte però que les 

característiques de la ciutat de Lleida (l’estació està al carrer Bisbe Irurita) són 

lleugerament diferents a les condicions imperants a l’àrea d’estudi. Com en aquesta 

estació es calcula l’Índex Català de Qualitat de l’Aire, podem obtenir una visió 

retrospectiva de les condicions atmosfèriques. Tanmateix, es pot dir que la qualitat de 

l’aire en un moment determinat depèn fonamentalment de les condicions 

meteorològiques. 

L’ICQA es calcula a partir de les dades de les estacions automàtiques de la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (la XVPCA). L’ICQA té en compte 

els 6 principals contaminants atmosfèrics per als quals l’actual normativa comunitària 

ha establert els nivells màxims d’immissió permesos. S’utilitzen per al càlcul de l’ICQA 

els nivells d’immissió de: el monòxid de carboni (CO), el diòxid de nitrogen (NO2), el 

diòxid de sobre (SO2), l’ozó (O3) i les partícules en suspensió (PM10 i PST). L’Índex català 

de qualitat de l’aire, l’ICQA, és una xifra única i sense unitats que pondera l’aportació 
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dels diferents contaminants mesurats a la qualitat global de l’aire. És, per tant, un 

indicador especialment pensat per informar al gran públic. 

Si observem la distribució dels valors diaris de l’ICQA per categories de qualitat de 

l’aire a la ciutat de Lleida en el últim any, es pot veure que un 49,2 % dels dies la 

qualitat fou satisfactòria, un 41,9 % fou acceptable i un 4,1 % fou baixa. 

Pel que fa a la distribució dels valors diaris de l’ICQA per contaminant crític, es consta 

que un 71,1 % dels dies el contaminant crític fou l’O3, un 23,9 % dels dies foren les PST 

i un 5,1 % dels dies fou l’NO2. Pel que fa a la distribució dels valors diaris de l’ICQA < 0, 

un 100 % dels dies fou conseqüència de les PST. 

Respecte a l’ozó troposfèric (la xarxa disposa de 38 estacions que el mesuren arreu de 

Catalunya),  encara no s’ha superat el llindar d’alerta a la població (180 μg/m3·h) a la 

ciutat de LLieda durant aquest any.  

2.3.3. Soroll 

En els estudis d’impacte ambiental s’analitza el grau d’alteració que l’execució d’un 

projecte introdueix en el medi, avaluant-ne els impactes. El present estudi té com a 

finalitat analitzar i estimar l’estat acústic en règim de funcionament de la carretera 

objecte d’estudi. 

En la contaminació acústica sonora produïda pel trànsit, els elements bàsics que 

intervenen en l’explicació del fenomen són: els focus emissors, el medi atmosfèric o 

camí de propagació i els receptors. 

Sobre la seqüència lògica, emissor – medi – receptor, ha d’establir-se l’avaluació dels 

impactes i l’adopció de mesures preventives o correctores per a minimitzar el soroll 

que emet el trànsit dels vehicles a motor. 

Els nivells de soroll que l’emissor produeix depenen d’aspectes tant diversos com: la 

potència sonora del motor del vehicle (lleugers i pesats), l’estat del tub d’escapament, 

la manera de conduir, la velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en 

una via determinada, el tipus de via i de ferm, etc. 

En el camí de propagació de les ones sonores, hi intervenen principalment, la distància 

dels vehicles als habitatges receptors, la presència d’elements reflectors o d’obstacles i 

el tipus de superfície que hi ha entre l’emissor i el receptor. 

Per tant, la qualitat acústica d’una zona estarà determinada pels condicionants físics i 

urbanístics d’aquesta, per la qual cosa la caracterització dels nivells d’immissió obliga a 

analitzar d’una manera acurada totes les possibles relacions entre les fonts emissores i 

la propagació que afectin a un receptor determinat. 
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L’objectiu del present estudi és avaluar l’impacte acústic ambiental que provocarà la 

nova variant, delimitar la zona d’afecció acústica, localitzar els possibles punts 

receptors sensibles i analitzar quines són les mesures atenuants més adients per a 

evitar l’impacte acústic sobre els receptors. 

En aquest primer apartat, l’estudi consta de tres fases: 

1. Estudiar i delimitar la banda d’impacte acústic (zona d’afecció) de la nova actuació. 

2. Localització dels possibles punts receptors. 

3. Definir les mesures atenuants, en cas que hi siguin, necessàries per a que els 

receptors situats a l’entorn de la via no sobrepassin els objectius de qualitat 

acústica establerts en la declaració d’impacte ambiental. 

Respecte a les mesures realitzades, els valors dels nivells sonors (LAeq) en període diürn 

mesurats són en general baixos i, estan, lògicament, molt influenciats per la proximitat 

a les actuals infraestructures viàries, a destacar les carreters C-53 i LP-3322, oscil·lant 

entre 41,5 i 69,0 dBA (dades extretes de l’estudi d’impacte ambiental realitzat per 

l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell). 

 

2.3.4. Geologia i geomorfologia 

Geologia: 

La terra baixa mediterrània presenta als Països Catalans un marcat predomini dels 

substrats calcaris, però amb sectors formats per roques silícies. 

La zona d’estudi està a la franja de contacte entre la Depressió Central i el Pre-Pirineu 

Central. El Pre-Pirineu està constituït per roques sedimentàries formades durant l’Era 

Secundària (o Mesozoic) fa entre 225 i 65 milions d’anys. Les serres del Montsec, St. 

Mamet, Comiols i Mont-roig hi pertanyen. La Depressió Central està constituïda per 

roques sedimentàries formades durant l’Era Terciària fa entre 65 i 2 milions d’anys i 

per dipòsits sedimentaris del Quaternari (de 2 milions d’anys a l’actualitat). 

Els terrenys geològics de la zona d’estudi (Atles dels Països Catalans, 2000) són del 

Cenozoic. Es tracta de depressions reblertes de materials tendres terciaris i 

quaternaris.  

En relació a la natura del substrat, la zona d’estudi es troba en un sector predominant 

calcari format per substrats calcaris margosos, argilosos, etc. Amb clorurs edàfics. 

Geomorfologia: 

Els límits naturals de la Noguera són força clars en el sector Nord i occidental però no a 

la resta. Cal destacar la gran muralla de la Serra del Montsec amb cims per sobre dels 
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1.700 metres i passos estrets que han contribuït a la separació històrica entre la 

Noguera i el Pallars (de fet el Montsec és la serra Pre-Pirinenca més important). Cap a 

llevant, el Montsec minva però una carena bastant marcada separa la conca de la 

Noguera Pallaresa i la del Segre (representada aquí pel riu Rialb). Avui dia, a ponent, el 

límit administratiu és el curs de la Noguera Pallaresa. Cap el Sud i a partir del canal de 

la Pinyana, el relleu es suavitza i la Noguera Ribagorçana ja no suposa un obstacle tan 

gran. A llevant de l’aiguabarreig de la Noguera Ribagorçana i el Segre, la majoria dels 

municipis pertanyen al Pla d’Urgell i la manca d’accidents o rius és destacable. 

La Noguera és una comarca heterogènia, contrastada. Hi ha una clara diferència entre 

el sector de plana i el de muntanya, i entre les serralades de difícil penetració i les valls 

que acullen carreteres i poblacions atractives com Ponts. Físicament la comarca 

permet la divisió en dues parts, l’Alta Noguera i la Baixa Noguera. El traçat de la Serra 

Llarga i després el riu Segre (d’Oest a Nord-Est de la comarca), marca la divisió entre 

les dues unitats. Al nord d’aquesta línia (amb alçades superiors als 500 metres), es 

troba la Noguera de relleu abrupte, difícils comunicacions i poc poblada. Al Sud està la 

Noguera de relleu planer. La zona d’estudi es trobaria doncs dins el sector planer de la 

comarca. 

Pel que fa al relleu, la Noguera té un sector de muntanya (l’Alta Noguera) i una 

planada (la Baixa Noguera). L’Alta Noguera comença a la Serra del Montsec, la serra 

pre-pirinenca més important, amb 1884 m al Mirapallars. Aquesta gegant barrera 

calcària plena de roquissars és travessada per les dues Nogueres (a Mont-rebei i 

Terradets). Els congostos determinen els límits del massís: el Montsec, de Rúbies, el 

Montsec d’Ares i el Montsec d’Estall. Al peu del Montsec, a les valls d’Àger i Meià, 

apareixen materials margosos i gresos eocènics amb alineació Est-Oest. 

 
Figura A20.2. Relleu de la comarca de la Noguera 
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Entre les fondalades d’aquestes valls i les àmplies planes de la Depressió Central, 

representatives de la Baixa Noguera, hi ha un conjunt de plecs formats per calcàries 

mesozoiques (del Juràssic i Cretàcic), sovint fallats o esventrats per l’erosió. En aquesta 

zona destaquen al Nord la Serra de St. Mamet (1374 m) i la serra de Monclús (1037 m), 

més al Sud serres de menor entitat com la Serra Carbonera (787 m) i la Serra del Mont 

–roig (951 m) i finalment, les serres més meridionals com la de St. Llorenç de Montgai 

(621 m) i la Serra d’Os (913 m). Al Sud d’aquestes serres se situa la línia anticlinal sobre 

materials geològics propis de la Depressió Central, amb una forta presència de guixos. 

La zona d’estudi es trobaria al Sud de la Serra de Bellmunt, en un sector planer que 

inicia la Baixa Noguera. 

El relleu del Segre Mitjà, és força accidentat però més baix i obert que el del Montsec 

pel contrast entre els materials argilosos de la vall i els gresos i conglomerats o les 

margues de les vores. Les altituds oscil·len entre els 400 i 800 metres. 

Al sector Nord-Est de la comarca, la part alta del Segre Mitjà, el relleu (d’entre 500 i 

1000 metres) també és trencat però geològicament és com la Depressió Central amb 

estrats horitzontals on s’alternen margues i conglomerats. En conjunt el Segre Mitjà és 

un sector d’altiplans entallats per l’erosió del Segre i dels seus afluents, on les valls són 

relativament amples i existeix una gran diversitat de conreus (horts propis del riu, 

notables camps de secàm oliveres i algunes vinyes). 

Per conta, la Baixa Noguera és un sector planer, que pertany a la Depressió Central, i 

en aquest sentit la zona d’estudi n’és un exemple. A la Baixa Noguera, el contacte 

muntanya-plana és brusc. A la zona de contacte hi ha una gran falla que fa que després 

dels congostos de Piranya i Camarasa apareguin planes tabulars limitades per àmplies 

valls de fons pla formades per materials terciaris. En el sector Est de la Baixa Noguera, 

el pas de la muntanya a la plana és més progressiu i geològicament molt menys 

remarcable. La Ribera de Sió, al Nord de la Serra de Bellmunt, és una de les primeres 

manifestacions de la plana i dóna pas, travessada la serra d’Almenara, a la Plana 

d’Urgell. A la zona d’estudi, justament al centre de la Baixa Noguera, els relleus són 

molt suaus i molt poc remarcables. Només destaquen les modestes ondulacions de la 

Serra de Bellmunt. 

Com a morfologia geològica destacable a l’Est de la zona d’estudi, cal destacar les 

plataformes tabulars o subtabulars seccionades per l’erosió fluvial que poden 

configurar relleus en costa o altiplans, conques d’erosió i conques intramuntanyoses 

d’origen estructural.  A ponent es podria citar la presència de planes de terraplenat 

al·luvial. Des del punt de vista tectònic, a la zona d’estudi no hi ha cap tret destacable. 

A la zona no hi ha cap activitat extractiva. 
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Consultades les fitxes de l’Inventari de Geòtops i Geozones a Catalunya elaborat pel 

Departament de Medi Ambient, s’ha constatat que a la zona d’estudi no hi ha cap 

element d’interès geològic ni afloraments de registres fòssils. 

2.3.5. Edafologia 

El sòl és el resultat d’un procés d’autoorganització d’una interfase, causada per la 

interacció perllongada entre la litosfera i la biosfera sota l’acció del clima. Als Països 

Catalans trobem una gran diversitat en els factors que intervenen en la formació i 

diferenciació dels sòls. Al mateix temps, la diversitat de substrats geològics (des de 

materials silicis a bàsics carbonatats, que són producte de l’activitat volcànica i els que 

estan formats per dipòsits de granulometria força heterogènia) augmenta el patrimoni 

edàfic. A més, la posició geomorfològica i la vegetació són també molt diverses. Per 

tant, hi trobem la majoria dels ordres de sòls de la Soil Taxonomy System (1975). 

La major part de la terra baixa mediterrània pertany al domini dels sòls del grup de la 

terra bruna meridional (classificació de Kubiëna). Si el substrat és silícic i el clima 

plujós, apareix la terra bruna merdioeuropea i si els substrat és calcari són corrents els 

sòls relictes o llims rojos que afavoreixen la formació de sòls tipus terra rossa (els sòls 

bruns calcaris). En aquest darrer cas no és gens estrany que aparegui el “taperot” p 

crosta calcària per la dissolució i estratificació en làmines d’antics nòduls calcaris. En 

general, sempre es tracta de sòls de reacció neutra o bàsica, fins i tot al país silici i 

plujós. La descarbonatació no sol revestir gaire importància per exigir una percolació o 

rentat molt fort en sentit vertical. Això si, aquesta percolació es suficient per a rentar 

les sals solubles de tipus clorur sòdic i així els sòls realment saltats queden reclosos a 

zones molt àrides de l’interior eixut o bé allà on l’aportació salina és molt forta (per 

tant a la sanefa costanera). 

Els sòls naturals a la Noguera es correspondrien a sòls poc evolucionats, caracteritzats 

com a xerorendzines, amb un horitzó humífer profund únic amb complex d’ions càlcic i 

activitat biològica notable. Al sector Nord de la comarca, la major humitat permetria 

l’aparició d’algunes terres brunes. En els indrets més rocallosos es trobarien terres 

denudats o sòls molt poc evolucionats. 

Des del punt de vista edafològic, la zona d’estudi està formada, segons l’Atles Universal 

Català (1983), per sòls grisos subdesèrtics (amb guixos). 

Seguint la classificació de la FAO-UNESCO (amb mapes de sòls realitzats a escala 

1:2.500.000), la zona d’estudi estaria dins de la unitat edàfica dels cambisòls càlcics 

amb sòls associats de tipus regosòls calcaris amb inclusions de solontxacs òrtics i 

regosòls calcaris sense inclusions. 

A la zona d’estudi apareixen, seguint la classificació de sòls de la Soil Taxonomy 

System, els inceptisòls (sòls àmpliament representats als Països Catalans), s’han 
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identificat els ocrepts, sòls de colors clars ben drenats i en posicions geomorfològiques 

diverses. Corresponen als cambisòls de la FAO. 

2.3.6. Hidrologia i hidrogeologia 

Tota la zona d’estudi pertany a la conca del Segre. Des del punt de vista administratiu 

ens trobem a la conca de l’Ebre. La zona d’implantació de la nova variant no creuarà 

cap riu o torrent. Tot i així, cal dir que el terme de Bellcaire està pràcticament 

emmarcat al Nord per la Sèquia de Primera i, al Sud, pel Canal de Sió. 

La comarca de la Noguera es troba entre el Segre i les dues Nogueres (Pallaresa i 

Ribagorçana). De fet, el mateix nom de la comarca fa referència als rius. Aquests són 

els grans rius de la comarca. Els cabals creixen discretament dins la comarca per les 

aportacions dels afluents del Segre i de fet a l’estiu estan gairebé secs. Per l’esquerra hi 

desguassa el riu Boix, el Llobregós, el Sió i el riu de Farfanya. Per la dreta rep les aigües 

de la Noguera Pallaresa aigües avall del pantà de Camarasa i ambdós omplen el pantà 

de Llorenç de Montgai. La Noguera Ribagorçana arriba al Segre per la dreta , també ja 

sortint de la comarca. 

Són també importants els mantells freàtics, un important sistema regulador dels 

recursos hídrics. A l’Alta Noguera, estructurada sobre materials mesozoics fortament 

calcaris, es donen grans reserves d’aigües subàlvies. 

A la Noguera s’originen els canals d’Urgell i el de Sió, que reguen un sector de la Baixa 

Noguera i les veïnes comarques del Segrià, l’Urgell, el Pla d’Urgell i les Garrigues. 

També cal anomenar el canal d’Algerri-Balaguer, d’uns 18 km. 

El riu Segre es troba a la regió de la Seu d’Urgell i a Lleida. És un important afluent de 

l’Ebre (a l’esquerra). El Segre neix al circ de Culassa, al vessant Nord de l’anomenat Pic 

del Segre (2844 m), dins el municipi de Sallagosa (Alta Cerdanya). La seva llargària és 

de 265 km i desemboca al riu Ebre a Mequinensa (Baix Cinca) amb un cabal de 200 

m3/s. El seu cabal mitjà és de 182 m3/s (a Camarasa). A la riba dreta se’n troben els 

principals afluents. Quan surt de la zona axial pirinenca, s’aboca a la depressió de la 

Cerdanya. Travessa successivament les grans serralades transversals, com la serra 

d’Ares i el Montsec de Tost, pel congost de Tresponts, les serres de l’Aubenç i de Turp. 

De seguida forma el pantà d’Oliana i aleshores ja surt a l’amplia depressió de l’Ebre (La 

Noguera). Al Segrià s’aiguabarreja amb la Noguera Ribagorçana i després, passat per 

Lleida, s’endinsa en les eixutes terres del Sud del Segrià. 

Per l’efecte de les abundoses aigües pirinenques, el Segre té un màxim en els mesos de 

maig-juny i un mínim al gener per la retenció nival. Tot i així cal destacar la influència 

de les crescudes pròpies de tardor després de l’eixut d’agost. 
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Les seves aigües s’han aprofitat per a la producció d’energia elèctrica i al regatge, 

sobretot, mitjançant el canal d’Urgell i els seus derivats. 

A la zona no hi ha cap torrent però sí alguns canals i sèquies. 

S’ha consultat l’Agència Catalana de l’Aigua per conèixer la qualitat de l’aigua 

superficial de la zona d’estudi, el riu Sió és el curs fluvial més proper (estació 

d’Agramunt), però en aquest punt no hi ha dades de l’any 2003. En canvi, a l’estació de 

Balaguer, si que es disposa de dades de qualitat per a aquest riu. 

La qualitat de les aigües de riu es pot qualificar amb els valors de l’ISQUA. Els valors 

d’ISQA (índex simplificat de la qualitat de les aigües) varia entre 0 i 100, essent 0 per a 

aigües molt brutes i 100 per a aigües molt netes. Com no es disposa de l’ISQUA, però si 

de dades analítiques de diferents elements i compostos químics, per poder valorar 

l’estat de les aigües s’ha pres coma referència les condicions químiques fixades per la 

Directiva 78/659/CEE sobre qualitat de les aigües continentals que requereixen 

protecció o millora per a ser aptes per al desenvolupament de els poblacions de peixos 

en aigües ciprinícoles. Els paràmetres valorats per aquesta directiva són l’amoni, els 

nitrits, la DBO5 (demanda bioquímica d’oxigen en 5 dies), els sòlids en suspensió i 

l’oxigen dissolt. Els rangs que no es poden superar es troben a la següent taula: 

Taula A20.2. Valors guia per a l’anàlisi de les aigües continentals 

Paràmetre Valor 

Amoni < 1 mg/l 
Nitrits < 0,03 mg/l 
DBO5 < 6 mg/l O2 
Sòlids en suspensió < 25 mg/l 
Oxigen dissolt > 7 mg/l 

 

Respecte la DBO5, les aigües del riu de Sió presenten uns valors correctes (2 i 3 mg/l 

O2). Pel que fa als sòlids en suspensió presenta uns valors correctes al mes de gener i 

superiors als recomanats per la directiva per a la vida piscícola durant el mes d’abril. 

Pel que fa a l’oxigen dissolt, aquest gas està per sobre dels valors recomanables i per 

tant es podria dir que les aigües estan ben oxigenades (no hi ha hipòxia). 

La zona de Bellcaire presenta un caràcter drenant-absorbent. Aquesta regió inclou 

àrees carbonàtiques deformades del Pirineu i del sector septentrional de la Depressió 

Central Catalana. 

La zona d’implantació del a nova variant pertany a un sector sense aqüífers superficials 

importants. Són terrenys amb roques sedimentàries i impermeables. En canvi, poden 

existir aqüífers profunds captius, tant en materials granulars com carbonàtics. A les 

zones properes al riu Sió, hi ha al·luvions connectats i recarregats per rius. 
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Aquests aqüífers no estan incloses en el Catàleg d’Aqüífers Protegits realitzat pel 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

2.4. El medi biòtic 

 

2.4.1. La vegetació 

 

2.4.1.1. Comunitats vegetals 

Aquest estudi es centra en les comunitats vegetals que hi ha actualment a la zona 

prevista per a la implantació de la carretera. 

Pinedes secundàries: 

A la zona d’estudi s’han trobat alguns petits retalls de pinedes secundàries formades 

per pi  blanc (Pinus halepensis) i sense sotabosc. No es destacable el concurs de l’home 

en la seva presència dinàmica. Una d’aquestes pinedes es troba a la zona esportiva de 

Bellcaire. 

Comunitats herbàcies mediterrànies: 

Les comunitats herbàcies no dominen en el paisatge mediterrani però l’acció de 

l’home ha fet canviar aquest panorama. 

Una d’aquestes comunitats herbàcies és el fenassar típic (Brachypodietum 

phoenicoides), un gramenet esponerós i migrat de teròfits. La gramínia predominant és 

el fenàs de marge  i això dóna densitat a aquesta comunitat. Aquest fenassar té una 

alçada de entre 40 i 80 cm i el seu recobriment és elevat. 

Aquest fenassar el podem trobar en alguns punts no conreats. També troba un hàbitat 

excel·lent en els talussos i marges que queden entre els conreus. 

Comunitats arvenses: 

Als horts i camps creixen les comunitats de l’ordre Solano-Polygonetalia. En concret 

creix la comunitat de ravenissa blanca lleteresa de camp (Diplotaxietum erucoidis). 

Als regadius amb pomeres i camps de panís, creix la comunitat de cerreigs i panissoles 

(Setario-Echinochloetum colonae). 

Comunitats de les sèquies agrícoles: 

A les vores de les sèquies agrícoles, canals de rec i fins i tot a les torrenteres és 

pràcticament inevitable el canyar. Aquesta és una comunitat forçosament lligada a 

l’espai agrari. La canya és una monocotiledònia d’origen asiàtic introduïda pels 
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pagesos. El canyar és molt pobre des del punt de vista de vista florístic: la canya 

(Arundo donax) i la corretjola gran (Convolvulus sepium) són les protagonistes. 

Comunitats ruderals: 

Vegetació ruderal i nitròfila és equivalent. Avui dia la vegetació nitròfila és molt comú 

arreu i suposa un grau de degradació extrema. En les comunitats ruderals les plantes 

exòtiques són freqüents doncs són transportades per l’home o el bestiar. No cal dir 

que aquestes comunitats es nodreixen principalment de les plantes cosmopolites i 

sovint són plantes amb espines com a sistema de lluita contra els herbívors en aquests 

ambients tan adversos. 

Comunitats de ribera i marges arbrats: 

Les alberedes es troben a tocar dels cursos d’aigua a la plana mediterrània. L’albereda 

és un bosc de ribera permanent i caducifoli, acostumat a les avingudes d’aigua. Tot i no 

ser-hi present, els oms (Ulmus minor), freixes de fulla estreta (Franxinus angustifolia) i 

esbarzers poden ser testimonis del seu intent colonitzador. La presència de pollancres 

(Populus nigra) és justifica per la introducció feta per la mà de l’home. 

Les omedes (Ulmetum minoris) són les comunitats menys exigents i això fa que no els 

calgui estar en contacte amb l’aigua. Per aquest motiu, en llocs més aviat eixuts, es 

poden trobar oms que en cap cas formen una continuïtat. En aquestes omedes no es 

estrany trobar-hi plàtans (Platanus híbrida), robínies (Robinia pseudo-acacia) i altres 

caducifolis introduïts per l’home. Ateses les pràctiques forestals les omedes tenen 

poca importància i avui dia són substituïdes per bardisses. 

2.4.1.2. La flora 

La flora de la zona d’estudi correspon a la de la regió mediterrània. D’altra banda la 

zona d’estudi està inclosa en el territori fisiogràfica sicòric, que inclou les planes 

occidentals de Catalunya, de la Noguera al Baix Cinca i a l’Urgell, i en general amb un 

clima mediterrani continental on predominen els cols calcaris i, no rarament, salins o 

gipsacis. 

A la zona d’estudi no s’ha detectat cap espècie protegida.   

També s’han consultat les dades sobre arbres monumentals de Catalunya. S’ha constat 

que no n’hi ha cap de catalogat. Es consideren arbres monumentals els exemplars que, 

per les mesures excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, història o 

particularitat científica, siguin mereixedors de mesures de protecció. Així mateix, no hi 

ha cap arbre d’interès local o comarcal. 
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2.4.2. La fauna 

El coneixement de les comunitats faunístiques del territori a estudiar, resulta de gran 

interès en els estudis d’impacte ambiental, ja que aquestes són uns bons indicadors de 

les condicions ambientals que predominen en el lloc. El coneixement d’aquestes 

comunitats és útil tant per a la informació que donen com per la importància que se’n 

deriva de la seva conservació. Per aquesta raó, els tàxons de la fauna (mamífers, 

amfibis, rèptils, aus, etc.) són ideals per interpretar de forma comparativa la incidència 

sobre el medi ambient, davant els factors ambientals que se li imposin tant de forma 

natural com artificial. 

L’àrea objecte d’estudi està bastant humanitzada i conseqüència d’això ha estat la 

profunda modificació dels ecosistemes naturals (carrascar). Així, l’espai avui dia ocupat 

per camps de conreus i edificacions humanes havia estat ocupada bàsicament per 

carrascars.  En aquest procés de canvi, el grup dels grans vertebrats ha estat el més 

afectat. Atesa la forta presència humana a la zona, el grup dels grans mamífers és el 

que més ha sofert la pressió humana, donat l’elevat grau d’incompatibilitat entre 

aquest grup faunístic i les aglomeracions humanes. 

En canvi, els petits vertebrats i molts invertebrats han pogut esquivar l’agressió 

humana en ocupar hàbitats més reduïts i menys selectes, mantenint-se fins i tot en 

condicions d’un elevat grau d’antropització del territori. El fet que aquests grups no 

hagin estat cobejats com aliment per a l’home i que tampoc li han suposat cap 

competència directa en l’obtenció d’aliment, ha permés el manteniment d’algunes 

espècies de mida petita i mitjana. Cal afegir que, si bé algunes espècies animals 

típicament forestals han disminuït els seus efectius o han desaparegut, altres s’han vist 

afavorits per la presència de llocs oberts o ecotònics. A més, moltes de les espècies 

d’animals que avui en dia habiten la zona són capaces de viure en diferents ambients 

o, fins i tot necessiten de diferents ambients per portar a terme tot el seu cicle 

d’activitats. 

A la zona d’estudi predominen els ambients oberts formats per camps de conreu de 

cereals de regadiu. Altre ambient a tenir en compte són les zones humanitzades. Els 

poblaments faunístics van molt associats als biòtops agrícoles. 
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2.4.2.1. Mamífers 

Espècies d’espais oberts: 

Del grup dels insectívors és present la musaranya vulgar (Corcidura rússula), la 

musaranya nana (Suncus etruscus) i l’eriçó clar (Atelerix algirus), una espècie 

mediterrània que viu en zones monocultiu de cereals a les comarques de la Depressió 

Central. 

El fet que molts carnívors tinguin una àmplia valència ecològica i presentin grans 

desplaçaments, fa que travessin ambients molt diversos. Així, no és descartable la 

presència d’esècies com el teixó (Meles meles) i la fagina (Martes foina), aquesta 

segona amb més probabilitat). La guineu (Vulpes vulpes) i la mostela (Mustela nivalis) 

poden trobar-se també a zones obertes. Això reforça la importància del manteniment 

de la diversitat paisatgística, de les grans masses forestals i dels corredors biològics. 

Entre els rosegadors, es pot trobar al talpó comú (Microtus duodecimcostatus), una 

espècia abundant que ocupa la major part del territori de la Noguera, i potser el ratolí 

de bosc (Apodemus sylvaticus). 

Entre els lagomorfs, la llebre europea (Lepus europeaus) és present a la zona d’estudi. 

Necessita ambients oberts i poc trencats. El conill (Oryctolagus cuniculus) està estès 

per tota la comarca però molt afectat les darreres dècades per les epidèmies i una 

excessiva pressió cinegètica. 

Potser hi arriba algun exemplar de senglar (Sus scrofa), una espècie oportunista. 

 

Espècies de ribera:. 

A la zona d’estudi no hi ha torrents o rius. Sí que existeixen però alguns petits canals i 

sèquies de lleres naturals. Això fa que no sigui del tot descartable la presència d’aluna 

rata d’aigua (Arvicola sapidus) que hagi arribat de zones properes on sí que hi és 

present. 

 

Espècies antropòfiles: 

Atès que a la zona d’estudi hi ha el nucli urbà de Bellcaire d’Urgell i nombroses granges 

i masies aïllades, la fauna antropòfila cal ser considerada. 

Al casc urbà és present una comunitat de mamífers formada bàsicament per dos 

rosegadors: la rata comuna o de claveguera (Rattus norvegicus) i el ratolí domèstic 

(Mus musculus). Aquests no ultrapassen, fora dels habitacles, les terres baixes 
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mediterrànies i estan lligades a la presència de conreus d’horta. La rata de claveguera 

és la rata dels nuclis urbans. Al medi rural sol viure associada a les granges i lligada a 

les masses d’aigua. 

Tot i el desconeixement que encara es té de la distribució dels quiròpters a la 

península, ja s’han fet alguns intents per poder precisar-la. Tanmateix sembla que a la 

zona d’estudi aquest grup de mamífers no està gaire ben representat. Només es podria 

citar com a probable, la presència de la rata-pinyada pipistrel·la (Pipistrellus 

pipistrellus), que habita pobles i ciutats. Aquest rat-penat és una espècie protegida per 

la Llei 3/1988 de protecció dels animals (categoria C). 

2.4.2.2. Aus 

Les aus, gràcies a la seva alta capacitat de desplaçament, solen tenir unes àrees de 

campatge que generalment ultrapassen l’ambient en el qual han estat encasellades. 

Els ocells constitueixen la classe de vertebrats que presenta un major nombre 

d’espècies. A continuació es citen les espècies, agrupades per hàbitats. 

 

Espècies d’espais oberts: 

A la zona d’estudi no cria el trencacolls tot i que potser hi arriba en els seus vols de 

prospecció o de dispersió. Tanmateix a la zona d’estudi no pertany al Pla de 

Recuperació del Trencaclòs (aprovat pel Decret 282/1994 de la Generalitat de 

Catalunya) tot i que una bona part de la comarca de la Noguera està inclosa en l’àmbit 

territorial d’aquest Pla. 

La cigonya blanca (Ciconia ciconia) és un ocell reproductor a la zona d’estudi. 

Tanmateix, no s’ha localitzat cap niu a Bellcaire. En cas de ser-hi, la nova variant no 

l’afectaria doncs situa els nius als nuclis urbans (torres, esglésies, xemeneies, etc.). A la 

veïna ciutat de Mollerussa si que van ser observats 5 exemplars. 

El gaig blau (Coracias garrulus) és un ocell estèpic i estival que cria en grans extensions 

obertes de suau relleu, amb arbres i masos dispersos. A Catalunya, ocupa ambients 

agrícoles i ramaders extensius amb erms, però sembla evitar els regadius. N’hi ha en 

forats d’arbres i masos aïllats, fet que pot ser un factor limitant. Necessita erms i 

guarets on caçar insectes de mida gran. És una espècie poc abundant i de baixa 

densitat a Catalunya. 

El torlit o saberlic (Burhinus oedicnemus) és un limícola sedentari adaptat a la vida 

terrestre, que viu als espais oberts plans o suaument ondulats i sense arbrat. Prefereix 

sòls rocosos i de poca vegetació natural, però també ocupa conrreus, rostolls i terrenys 

llaurats. No és mai una espècie abundant i ha sofert significatives regressions arreu de 

Catalunya en els últims anys. És molt escàs i en regressió a les zones de regadiu. Potser 
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n’hi ha en baix nombre i localment a la zona d’estudi, per l’enorme extensió  de 

regadiu i per la manca de vegetació natural. 

El sisó (Tetrax tetrax), és una espècie típica dels ambients agrícoles planers i oberts de 

caràcter estèpic, amb vegetació baixa i dispersa. Ocupa erms, guarets, pastures 

extensives i conreus de cereal on domina el secà. És una espècie vulnerable i sensible a 

l’increment del regadiu i la intensificació agrícola. Tenint en compte el predomini del 

regadiu a la zona d’estudi i la manca d’erms i pastures extensives, probablement no hi 

niï. 

Entre els accipítrids, l’àliga marcenca (Circaetus gallicus) s’alimenta fonamentalment 

de rèptils (serps). Aquesta àliga, prefereix els ecotons amb bosc, boscos en devesa i 

grans explotacions obertes amb arbres dispersos. Per niar tria les grans masses 

forestals i per tant, no nia a la zona d’estudi tot i que probablement hi caça. Això 

mateix succeeix amb l’àliga calçada (Hieraetus pennatus). L’aligot (Buteo buteo) és un 

dels rapinyaires diürns més freqüents i possiblement nia a la zona d’estudi, tot i que 

necessita arbres grans per fer-ho. 

L’esparver cendrós (Circus pygargus) és un rapinyaire estival d’habitats oberts i 

vegetació baixa (estepes i conreus). A Catalunya viu en les grans planes cerealistes de 

secà però també en àrees de vegetació espessa on poden amagar el niu i grans espais 

plans on poden caçar. 

Actualment el gruix de la població nidifica a les comarques lleidatanes de l’Urgell i la 

Noguera, trobant-se també parelles nidificants de forma regular a les comarques del 

Montsià (Tarragona), Alt Empordà (Girona) i Bages (Barcelona). Esporàdicament, 

també se’l pot trobar a les comarques del Segrià i la Segarra (Lleida) i el Baix Empordà 

(Girona). La zona d’estudi és molt propera al nucli reproductor situat a llevant de la 

ciutat de Balaguer (a la Depressió Central) però probablement no és zona de cria. 

L’arpella vulgar (Circus aeruginosus), podria ser de pas per la zona d’estudi doncs caça 

en camps de cereal i és considera nidificant al Nord i a l’Oest de la zona d’estudi. 

El xoriguer (Falco tinnunculus) és present a l’hivern i és també espècie nidificant. És un 

dels rapinyaires diürns més abundants.  

El mussol comú (Athene noctua), el xot (Otus scops) i l’òliba (Tyto alba), són rapinyaires 

nocturns que nien a l’àmbit d’estudi. Els atropellaments en carreteres són una de les 

causes més evidents de mortalitat del mussol comú i afecten principalment a joves i 

animals que comencen a volar. Sembla ser que el gruix d’accidents es donen allà on hi 

ha manca de perxes naturals prop de les carreteres, fet que els fa caçar des del terra. 

Aquests rapinyaires nocturns estan protegits per la Llei 3/88 de Protecció dels animals. 
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La gralla (Corvus monedula) i la garsa (Pica pica) són còrvids que viuen als espais 

oberts. Sovint s’alimenten als femers que envolten les masies i als camps de conreu. 

El botxí (Lanius meridionalis) nia a la zona d’estudi. El capsigrany (L. Senator) potser 

també hi és present. Entre els sílvids cal destacar com a nidificant el trist (Cisticola 

juncidis). Els abellerols (Merops apaister) són visibles sovint a l’estiu en vols acrobàtics 

per caçar insectes. 

Als conreus de la zona d’estudi es poden veure espècies terrenejants com la perdiu 

(Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), potser l’alosa vulgar (Alauda arvensis), la 

cogullada vulgar (Galerida cristata) i la cuereta blanca vulgar (Motacilla alba alba). 

També hi són freqüents les espècies que nien als arbres propers als conreus, com el 

gafarró (Sernius sernius), la cadernera (Carduelis carduelis), el verdum (Carduelis 

chloris), el cruixidell (Miliaria calandra) i el passerell comú (Carduelis cannabina).  

Als conreus de fruiters i jardins urbans, hi viu el papamosques gris (Muscicapa striata). 

El pinsà comú (Fringilia coelebs), és present a l’hivern. 

Per últim cal citar els abundants pardals comuns (Passer domesticus) i pardals xarrecs 

(Passer muntanus) a les hortes. El pardal roquer (Petronia patronia) també nia a la 

zona d’estudi. 

 

Espècies de ribera i de marges arbrats: 

Tenint en compte el reduït tamany de les sèquies i canals de la zona d’estudi, l’ànec 

coll-verd (Anas platyrrhyncos) i la polla d’aigua (Gallinula chloropus) poden viure-hi, 

però segurament en molt baix nombre. 

El bernat pesicaire (Adrea cinerea) és un ocell freqüent a l’hivern i fou observat durant 

el treball de camp sobrevolant la zona d’estudi. L’agró roig (A. Purupurea) 

probablement és un ocell de pas per la zona d’estudi doncs nia en zones properes i els 

adults són molt mòbils durant l’època reproductora. Podria ser també que tingués llocs 

d’alimentació als camps de regadiu. Ambdues ciconiformes estan protegides per la Llei 

3/88 (categoria B). 

Entre els ocells que necessiten els arbres trobem a dues espècies com el picot verd 

(Picus virdis) i el colltort (Jynx torquilla). El picot verd requereix arbres vells o morts per 

a fer el niu, per la uqal cosa tenen preferència pels marges arbrats amb grans arbres i 

són escassos. 

Entre la família dels cucúlids hi trobem el cucut (Cuculus canorus) i el cucut reial 

(Clamator glandarius), força més escàs que l’altre cucut. El cucut reial parasita 

principalment els nius de garsa. 
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Espècies de zones urbanitzades: 

A les zones urbanitzades, es poden trobar un conjunt d’espècies nidificants que són 

força abundants. Entre elles el pardal comú (Passer domesticus), pardal xarrec (P. 

Montanus), l’oreneta comuna (Hirundo rústica), l’oreneta cua-blanca (Delichon urbica), 

el colom roquer (Columba livia domestica), la tórtora turca (Streptopelia decaocto), 

mol abundant a la zona d’estudi, i el falciot negre (A. apus). 

Una espècie que darrerament ha augmentat força és l’estornell vulgar (Sturnus 

vulgaris). A l’hivern s’afegeixen ocells hivernants. 

Altres espècies freqüents al voltant dels nuclis urbans són les garses (Pica pica), la 

merla (Turdus merula) i la cuereta blanca (Motacilla alba), aquesta especialment a 

l’hivern. El xot (Otus scops) és un ocell bastant associat a la presència humana vivint a 

les rodalies dels nuclis urbans. 

 

2.4.2.3. Herpetofauna i fauna amfíbia 

Els amfibis i els rèptils, a diferència de la resta de la fauna, mostren una forta 

dependència del medi on es troben. Aquesta característica els converteix en uns bons 

indicadors ecològics de les condicions del medi. 

 

Rèptils: 

A la zona d’estudi les espècies presents són bàsicament de caràcter mediterrani. El seu 

caràcter termòfil els obliga a escollir formacions vegetals que ofereixin superfícies 

d’assolellament i, al mateix temps, possibilitat de refugiar-se dels excessos tèrmics a 

l’ombra de les plantes. 

El dragó comú (Tarentola mauritanica) és una espècie molt termòfila que, a la zona 

d’estudi, resta completament lligada als habitacles humans. 

El llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida), estretament lligat als ecosistemes mediterranis, 

probablement no sigui gaire abundant. La sargantana ibèrica (Podarcis hispanica) i la 

sargantana cendrosa o sargantaner petit (Psammodromus hispanicus) són altres saures 

presents a les àrees obertes. La sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus) potser 

també hi és present. 

Entre els ofidis (o serps) trobem la serp blanca (Elaphe scalaris) i la serp verda 

(Malpolon monspessulanus) totes dues d’hàbits diürns. La serp verda és una espècie 
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no verinosa però d’una mossegada potent. La serp blanca té uns requeriments molt 

mediterranis, que tenint en compte la manca de brolles, podria viure als marges 

humits existents entre els camps. A les basses i canals podem trobar la serp d’aigua 

(Natrix maura). 

 

Amfibis: 

Entre els anurs, la granota verda (Rana perezi) és una espècie de la família dels rànids 

abundant a la zona d’estudi i que molt rarament abandona els bassals i rierols. 

Segurament és l’amfibi més abundant de la zona. 

El gripau comú (Bufo bufo) i sobretot el tòtil (Alytes obstetricans) suporten bé els 

indrets moderadament secs i per tant poden allunyar-se força dels punts d’aigua. El 

tòtil també pot ocupar nuclis rurals habitats i les seves larves es troben a tota mena de 

masses d’aigua. 

El gripau corredor (Bufo calamita) suporta millor l’aridesa que el gripau comú i viu a les 

vorades dels camps, boscos i clarianes. És una espècie molt adaptable, d’àmplia 

distribució. Sembla però que no viu a la zona d’estudi. 

Gran part dels amfibis citats són protegits pel conveni de Berna. D’aquestes espècies, 

el tòtil i el gripau corredor requereixen d’una protecció estricta (Directiva 92/43/CEE), 

Així mateix, la majoria dels saures i amfibis abans esmentats, estan protegits per la Llei 

de Protecció dels Animals 3/88 de la Generalitat de Catalunya. 

 

2.5. El paisatge 

 

2.5.1. Introducció 

El paisatge s’identifica amb el conjunt del medi, considerant-se com el complex 

d’interrelacions derivades de la interacció dels elements biòtics i abiòtics que el 

formen. És un recurs natural, no renovable, de difícil reversibilitat amb fortes 

connotacions sòcio-econòmiques, fruit d’un procés d’integració contínua, entre l’acció 

antròpica i el medi físic. 

El desenvolupament de les activitats humanes, en aquest cas la construcció de la 

variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d’Urgell, s’ha de compatibilitzar amb la 

preservació del paisatge. 

L’estimació del paisatge, d’acord amb el seu component cultural, sempre comporta un 

bon grau de subjectivitat. Tanmateix, s’aborda la seva avaluació inicial amb l’anàlisi 

descriptiu de l’escenari preoperacional o medi escènic i dels paràmetres clàssics que 
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millor defineixen els aspectes estètics del paisatge: la visibilitat, la qualitat paisatgística 

i la fragilitat. 

 

2.5.2. Descripció de l’escenari preoperacional 

A la Plana d’Urgell, en plena Depressió Central, el paisatge resulta de la combinació de 

tres tipus d’usos del sòl, l’agrícola i l’urbà. A la comarca de la Noguera el relleu 

comprèn un sector planer (la Baixa Noguera) i les muntanyes de l’Alta Noguera. El 

terme de Bellcaire està situat al centre del territori planer de la Baixa Noguera. A la 

Noguera Urgellesa però, és accidentat al sector septentrional del terme, amb 

contraforts de la serra d’Almenara. 

En aquesta zona planera, el paisatge és poc diversificat. És un mosaic on predominen 

els terrenys agrícoles, amb petits nuclis habitats disseminats i mancat de zones 

forestals. Només alguns marges arbrats destaquen a l’horitzó. La sensació de 

l’observador és la de trobar-se en una planura que mostra un cert desnivell i permet 

copsar mínimament la immensa plana conreada. 

 
Fotografia A20.1. Terrenys agrícoles amb masies i granges disseminades 

 

Tot i la llarga tradició agrícola de la plana d’Urgell, en els darrers anys ha augmentat el 

nombre de terres llaurades (al conjunt de Catalunya, aquestes han minvat). Això 

evidencia la importància del manteniment de la diversitat paisatgística i, en definitiva, 

dels ecotons, a la qual cosa augmenta la diversitat biològica. 

A la Noguera, per damunt de la línia formada per la Serra Llarga i el Segre, els conreus 

ocupen tot just el 20 % del territori. Destaquen els regs establerts a la terrassa al·luvial 

del Segre i a la Noguera Ribagorçana. Tot i així, el secà és el tipus de conreu 
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predominant a la Noguera. El blat de moro o panís ha substituït al blat com a cereal 

més conreat en el regadiu. 

L’indret on se situarà la variant de Bellcaire té com a tret paisatgístic fonamental una 

certa homogeneïtat pel predomini d’elements antròpics (camps de conreu i fruiterars, 

les granges disseminades, el casc urbà de Bellcaire, la xarxa de camins de terra que 

permeten l’accés a les finques i les escasses zones arbrades sovint lligades a masies o 

marges arbrats. Tanmateix, els alts i delicats canyissars que creixen als marges 

agrícoles tenen un cert paper paisatgístic. El fet que la zona sigui força planera i l’aigua 

de reg pugui arribar pràcticament arreu, fa que les zones desfavorables per a 

l’agricultura siguin ínfimes i, per tant, l’ocupació humana del territori intensa i àmplia. 

L’actual carretera C-53 creua el poble de Bellcaire pràcticament sense pujar de cota (a 

uns 250 m). Tot i així, al Nord del poble s’assoleixen els 270 metres i al sud no arriben 

als 240. Això evidencia que la zona d’estudi té un cert pendent en sentit Nord-Sud. 

El caràcter en general planer de la zona on s’ha projectat la variant contribuirà a reduir 

la seva visualització. La manca d’altres elements visuals lineals, a les rodalies del poble 

de Bellcaire, en canvi farà que el traçat de la variant sigui més perceptible creuant 

aquesta zona agrícola. L’absència d’elevacions muntanyenques a la zona de 

construcció de la variant fa també que la percepció del paisatge sigui més difícil i 

l’actuació més discreta per als espectadors ocasionals. 

Aquest paisatge presenta un cert contrast cromàtic en l’espai i especialment en el 

temps. Un dels trets del paisatge mediterrani és la seva immutabilitat però, a la zona 

d’estudi, la manca de vegetació natural zonal permet copsar-lo. Durant la primavera, el 

verd tendre dels panís i alfals contrasta amb el color bru dels camps llaurats, que els 

mesos hivernals dominaven el paisatge. Arribada la primavera, la seva frondositat els 

fa més agradables als ulls de l’observador. Ja a l’estiu, els alts i densos camps de panís 

semblen engolir camins, carreteres i petits relleus. El paisatge sembla haver-se 

empobrit o desaparegut. Els escassos marges arbrats consistents amb pollancres, 

freixes i oms, guarneixen els camps durant la tardor amb els grocs de les seves fulles 

senescents. Així mateix, l’hivern queda adornat amb les inflorescències del color mel 

del senill. Aquesta diversitat contribueix al valor paisatgístic de la zona. 

2.5.3. Anàlisi estètica del paisatge 

La visibilitat: 

La visibilitat fa referència al territori que es pot apreciar des d’un punt o zona 

determinada. La conca visual i la visibilitat valoren amb independència les 

característiques inherents al territori i a la seva significació sensorial i cultural, com a 

definidors de la seva qualitat visual. 
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La percepció visual d’un paisatge depèn de les condicions en que es realitzi 

l’observació (relacions observador-paisatge) i de la visibilitat del territori en aquest 

moment. Entre els factors que poden modificar el paisatge s’han de remarcar: 

 Distància: 

Quan l’observador s’allunya d’un objecte percep els seus detalls amb menor nitidesa. A 

partir d’una certa distància, l’objecte complet deixa de percebre’s o, si és gran, només 

es percep la seva silueta. 

Els llindars entre visió mitja i pròxima, i entre visió llunyana i mitja, varien amb la 

naturalesa del territori i les condicions atmosfèriques. Segons diferents estudis, els 

llindars poden col·locar-se entre els 200 i 500 metres i entre els 800 i 5.000 metres 

respectivament. Sembla acceptat que la distància crítica, a partir d’on es perden els 

detalls, oscil·la entre els 1.000 i els 1.300 metres, depenent del color, contrast i 

extensió dels objectes vistos i de les condicions meteorològiques. 

 Posició de l’observador: 

Aquesta, en relació amb l’objecte observat, determina els angles que formen el seu eix 

de visió amb l’esmentat objecte en els plans horitzontals i vertical. És evident que un 

objecte resulta tant més visible (dominant) quan més a prop es troba de l’observador, i 

que es veu millor quan l’eix de visió és perpendicular al perfil que es contempla que si 

es té una visió rasant. 

 Condicions meteorològiques: 

Modifiquen les propietats visuals dels elements en les unitats de paisatge, el seu grau 

de visibilitat i la nitidesa de la visió. 

 Il·luminació: 

Atesa l’estreta relació existent entre la llum i la visió, sembla evident que la forma en 

que estigui il·luminat un paisatge pugui modificar la percepció del mateix. Les 

condicions d’il·luminació d’una determinada escena, apart de variar amb la situació 

atmosfèrica i meteorològica, sofreixen modificacions periòdiques estacionals i diàries. 

 Altres factors: 

Les relacions observador-paisatge també es veuen modificades pel moviment de 

l’observador a través del paisatge, que farà que el percebi com una seqüència 

d’imatges canviants i pel temps que duri l’observació, el qual determinarà la 

profunditat i detall del seu anàlisi paisatgístic. 

L’anàlisi de la conca visual s’analitza tot contemplant els següents aspectes: 

abastament visual, zones de distància, angle d’incidència  visual, propietats de la conca 
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(forma, excentricitat, superfície, etc.), nombre d’observadors, actitud dels 

observadors, etc. 

La qualitat del paisatge: 

L’avaluació de la qualitat inclou l’anàlisi de les qualitats visuals intrínseques i dels 

elements visuals que componen el paisatge d’un indret del territori. 

Qualitats visuals intrínseques: 

Les qualitats visuals intrínseques del territori resideixen en els elements naturals o 

artificials que el conformen. A aquests factors del medi abiòtic i biòtic perceptibles a la 

vista en que pot desagregar-se el territori se’ls denomina components del paisatge i 

poden agrupar-se en quatre grans apartats: 

 La terra o aspecte exterior de la superfície terrestre: el  relleu i forma del 

terreny (plans, vessants, tossals, costers, muntanyes, valls, etc.), la seva 

disposició, la seva naturalesa (afloraments rocosos, sòls nus, etc.). 

 L’aigua: les formes d’aigua superficials (rius, rieres, corriols, escorrentius, 

barrancs), la seva disposició, la seva quietud o els seus moviments. 

 La vegetació: les diverses formes de vida vegetal (arbres, arbusts, brolles, 

vegetació herbàcia) amb les seves característiques específiques, la seva 

distribució, densitat, etc. 

 Les estructures o elements artificials introduïts per les actuacions humanes: les 

estructures especials creades per diferents tipus del sòl (horta, contreus 

extensius, erms), les diverses construccions de caràcter puntual (edificis, 

ponts), infraestructures lineals (carreteres, línies de transport d’energia) o 

superficials (complexos industrials, centres urbans) i el seu disseny material. 

Elements visuals: 

El paisatge, entès com a conjunt d’unitats territorials amb diferents propietats i 

característiques, pot ésser analitzat i definit a través dels elements visuals: forma, línia, 

color i textura, els quals s’hi poden afegir l’escala i l’espai. Aquests atributs es 

refereixen a l’expressió visual objectiva del paisatge, no a les preferències ni a 

qualsevol altre tipus de resposta de l’observador enfront al paisatge. 

La importància relativa dels diferents elements visuals depenen del tipus de paisatge. 

L’element o elements més significatius seran aquells que contribueixin a identificar o 

singularitzar el seu caràcter, bé pel seu fort contrast, que crida l’atenció de 

l’espectador i fa que domini en la composició, o bé per la seva única i uniforme 

presència en l’escena. 
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 Forma: 

La forma es defineix com el volum o superfície d’un objecte o objectes que apareixen 

unificats tant per la configuració que presenten en la superfície d’un objecte o objectes 

que apareixen unificats tant per la configuració que presenten en la superfície del 

terreny com per l’emplaçament conjunt sobre el paisatge. Les característiques 

territorials que generalment afecten més aquest atribut visual són la geomorfologia, la 

vegetació i els miralls d’aigua. El relleu accentua la forma. 

 Línia: 

La línia pot definir-se com el camí real o imaginari que percep l’observador quan 

existeixen diferències brusques entre els elements visuals (color, forma, textura) o 

quan els objectes es presenten amb una seqüència unidireccional. La vora de la silueta 

d’un objecte contra el seu fons escènic (la silueta de la terra contra el cel o línia 

d’horitzó), la frontera entre zones de diferents característiques visuals (separació entre 

tipus de vegetació: el límit del bosc, etc.), els corredors que seccionen el territori 

(cursos d’aigua, carreteres, closes arbrades, boscatges) és manifesten com a línies en 

el paisatge. 

 Color: 

És la propietat de reflectir la llum amb una particular intensitat i longitud d’ona, que 

permet diferenciar a l’ull humà objectes que d’altre manera serien idèntics. És la 

principal propietat visual d’una superfície. 

El color ve definit pel tint (roig, blau, groc, etc.) pel qual els colors es divideixen en 

càlids o freds, el to (clar, fosc) i la lluentor (mat, lluent). La combinació de colors en un 

paisatge determina en gran mesura les seves qualitats estètiques. 

 Textura: 

La textura pot identificar-se com l’agregació indiferenciada de formes o colors que es 

perceben com a variacions o irregularitats d’una superfície contínua. Així, si s’observa 

un bosc a certa distància, no serà possible distingir cadascun dels arbres a objecte 

individualitzat, sinó que la massa forestal es percebrà com a una superfície més o 

menys contínua amb irregularitats o variacions internes produïdes per l’agregació de 

les copes. 
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 Escala: 

Es denomina escala a la relació existent entre el tamany d’un objecte i l’entorn on es 

situa. L’observador estableix l’escala entre els objectes mitjançant la comparació, 

conscient o inconscientment, de la seva mida, per la qual cosa pren com a referència 

objectes de dimensions conegudes (la figura humana, una casa, un arbre). 

 Espai: 

És un element visual complex que engloba el conjunt de qualitats del paisatge 

determinades per l’organització tridimensional dels cossos sòlids i dels espais lliures o 

vuits de l’escena. La composició espacial dels elements que integren l’escena defineix 

diferents tipus de paisatge: panoràmics, tancats, focalitzats o dominats. 

En resum, les qualitats afectades i els paràmetres de mesura i contrast són els 

següents: 

- Aigua i sòl: forma del terreny, topografia, pendents i cursos d’aigua. 

- Vegetació: arbres, matolls i cobertura vegetal. 

- Actuacions humanes: usos del sòl i construccions. 

- Contrast de color, forma, línia i textura. 

- Predomini d’escala. 

- Intrusió per posició. 

- Incompatibilitat entre usos. 

- Elements singulars. Àmbits d’especial protecció. 

 

La fragilitat: 

La fragilitat del paisatge és la capacitat que aquest té per absorbir els canvis que en ell 

es produeixen. Està conceptualment lligada a les característiques del territori 

relacionades amb la seva capacitat de resposta al canvi de les seves propietats 

paisatgístiques. 

La fragilitat visual és una qualitat intrínseca que es correspon amb la capacitat 

biunívoca d’absorció visual, entesa com aptitud del territori per a absorbir visualment 

modificacions o alteracions sense detriment de la seva qualitat paisatgística. 

En l’anàlisi de la fragilitat visual es contemplen: 

- Factors biofísics de l’indret: La densitat de vegetació, el contrast cromàtic 

sòl-vegetació, l’altura de la vegetació, la diversitat d’estrats, el contrast 

cromàtic entre la vegetació, la estacionalitat, el pendent i l’orientació. 
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- Factors perceptius de l’entorn: Àrees vistes, percentatges de buits o zones 

d’ombra, allargament de formes, posició relativa en alçada, etc. 

 

- Caràcters històrico-culturals: Elements particulars i globals del paisatge. 

 

- Elements d’accessibilitat: Proximitat a pobles i carreteres, exposició a 

visuals preferents des de zones urbanitzades, etc. 

 

La freqüentació humana és un paràmetre a tenir molt en compte a l’hora de valorar un 

paisatge, doncs no és el mateix un paisatge sense observadors que un molt freqüentat. 

A més, la freqüentació és un element que afecta directament sobre la qualitat del 

paisatge degut a la capacitat de degradació que aquella té sobre l’entorn. 

2.5.4. Repercussions sobre el paisatge 

Anàlisi de la visibilitat: 

Conca visual: 

La conca visual de la zona on es faran les actuacions per a la construcció de la variant 

de Bellcaire d’Urgell probablement no coincidirà amb les conques visuals de cap altre 

infraestructura lineal, doncs creuarà els camps que envolten el nucli urbà. Tot i que la 

nova carretera serà un nou element en el paisatge agrícola i planer de la zona d’estudi, 

només des de les visuals extrínseques situades al Nord del poble, pel caràcter 

lleugerament més enlairat del sector Nord de la zona d’estudi, la conca visual serà una 

mica significativa. 

Espectadors permanents: 

Els espectadors permanents que avui dia gaudeixen de visuals preferents sobre el 

paisatge actual de la zona que quedaria afectada són els habitatges del poble de 

Bellcaire, els treballadors de les granges i els pagesos de les granges properes. 

Aquests espectadors seran els que percebran, de forma immediata, els canvis 

introduïts en el paisatge per la construcció de la variant de Bellcaire d’Urgell a la C-53. 

Espectadors ocasionals: 

Els espectadors amb caràcter ocasional sobre la conca visual d’estudi són els que de 

forma esporàdica transitin per l’àrea o visitin la zona. 

També cal considerar els usuaris habituals de les carreteres que uneix Bellcaire amb 

Linyola, Balaguer i Tàrrega, així com també els usuaris de tots els camins del Sud de la 

població que seran interceptats per la variant projectada. 
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Anàlisi de la qualitat paisatgística: 

L’estimació inicial del paisatge de l’àrea del projecte s’efectua analitzant la qualitat 

visual de l’entorn immediat de la infraestructura projectada i la del fons escènic o 

visual del territori. 

Anàlisi de l’entorn immediat de la infraestructura: 

Pel que fa a l’entorn immediat, es pot considerar que ens trobem davant d’un paisatge 

on l’empremta humana és perceptible a diferents nivells. D’una banda es trobem les 

construccions humanes, abundants a tota la zona, ja que hi ha el nucli de Bellcaire i 

diverses granges i masos escampats per la plana. L’accés a les finques i els camps està 

garantida per una xarxa radial de camins de terra, que contristen amb els camps per 

trencar les línies de partió i pel seu color terròs. Un fet que també evidencia l’antiga 

transformació del paisatge és la quasi manca de masses forestals de la zona d’estudi. 

També tenen un paper paisatgístic notable els marges agrícoles guarnits amb estretes 

llenques de canyissar i arbres, sovint notables, que han escapat de la transformació en 

camps de conreu. Aquests marges vegetals que sovint  fan de partió entre les finques, 

representen les darreres mostres de vegetació natural a la zona d’estudi i un lloc 

biològicament important per diversificar els ambients naturals existents. 

L’abundància de camps de regadiu fa que el paisatge sigui menys trist a l’estiu, doncs 

els tons bruns i secs són substituïts pels verds camps de panís i farratges que aprofiten 

l’aigua dels canals. El caràcter planer de tota la zona d’estudi fa que totes aquestes 

zones poblades no donin la sensació d’un espai dominat per l’home i tancat. 

L’evolució de l’agricultura i la silvicultura al llarg de la història ha contribuït a fer 

desaparèixer les comunitats climàciques (en aquest cas l’alzinar continental). La 

vegetació natural actual consta bàsicament d’un mosaic amb grans superfícies de 

conreus de regadiu (panís i farratges especialment), alguns retalls arbrats, generalment 

prop de masos o dins del casc urbà, i estretes cintes de canyissar als marges vegetals 

existents entre els camps, principalment al sector Sud de la zona d’estudi. En 

definitiva, el comportament agrícola és l’element clau del paisatge de la zona d’estudi. 

Tots aquests aspectes esmentats, i pel seu estat de conservació, d’integració i 

d’intervisibilitat, fan que la qualitat paisatgística de l’entorn immediat es consideri 

baixa. 

 

Anàlisi del fons visual del territori: 

El fons escènic es caracteritza bàsicament per la seva poca significació. Al Nord de la 

zona d’estudi, a uns 2,7 km, es troba la serra de les Quadres o de Bellmunt. La serra de 
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Bellmunt forma part d’una alineació longitudinal de muntanyes que constitueixen 

l’anomenat anticlinal de Basbastre-Balaguer-Almenara. L’espai és format per un relleu 

caracteritzat per turons de baixa alçada, que separen les planes agrícoles. Forma part 

dels relleus marginals de la Depressió Central, en contacte amb les serres més externes 

del Pre-Pirineu. 

 
Fotografia A20.2. Serra de Bellmunt a l’horitzó 

 

Al Sud de la zona d’estudi, la gran Plana d’Urgell no té cap element geològic notable 

que ofereixi referències als habitants de Bellcaire. El fons escènic és inexistent. 

 
Fotografia A20.3. Fons escènic inexistent 
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Al Nord-Est, les suaus ondulacions de la Serra de les Quadres tenen com a protagonista 

al veí poble de Bellmunt d’Urgell. 

Anàlisi de la fragilitat: 

La construcció de la futura variant, suposarà una transformació paisatgística que 

modificarà bastant l’entorn agrícola de la zona d’estudi tot i que la manca de relleus i 

de punts d’observació amb bones visuals extrínseques, reduirà la seva conca visual. 

 La dificultat d’integració de les grans actuacions, com les carreteres, impliquen que el 

paisatge sigui notablement fràgil davant d’aquesta intervenció, en especial pel que fa a 

l’enduriment del paisatge que suposa la seva construcció i activitats posteriors que es 

desenvolupen al seu entorn. Les suaus ondulacions del paisatge natural, queden 

malmeses en aquestes circumstàncies. 

Les mesures paisatgístiques que s’apliquin i que es defineixen més endavant en altres 

capítols, consistiran en minimitzar l’impacte formal de l’activitat i al mateix temps 

definir mesures consistents en preservar part del paisatge morfològic natural actual 

per tal de conservar: 

 Les formes del relleu 

 La vegetació 

 La fauna autòctona associada 

 L’agricultura tradicional 

 

2.6. Risc d’incendis forestals 

 

2.6.1. Introducció 

Molts incendis forestals esdevinguts en els darrers anys s’inicien en zones de gran ús 

antròpic properes a zones forestals, essent les vies de comunicació una d’aquestes 

àrees. A Catalunya, en el període 1992-1994, es varen originar al costat de les 

carreteres el 25,76 % dels incendis. 

Aquestes xifres posen de manifest la importància de definir mesures de prevenció 

d’incendis específiques per els marges de carreteres i la seva franja perimetral. 

2.6.2. Estudi d’impacte ambiental 

El Decret 130/1998 a l’article 11 enumera els estudis que caldrà complimentar en la 

elaboració d’un estudi d’impacte ambiental. Aquests són els següents: 

 Combustibilitat i inflamabilitat. 

 Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals. 
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 Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes. 

 Estudi de mesures de prevenció i correcció. 

Com el municipi de la zona d’estudi no és d’alt risc d’incendi, no fa falta complir 

l’article 11 del decret abans mencionat. 

2.7. Sensibilitat del medi 

Amb el que s’ha mencionat en apartats anteriors respecte a vegetació, fauna, usos del 

sòl, carreteres i hidrologia superficial és pot definir la sensibilitat del medi a la zona 

d’estudi. 

Un dels arguments per a al protecció dels conreus extensius de secà, erms, guarets i 

retalls de  vegetació natural oberta de les planes interiors de Catalunya és la presència 

d’aus estèpiques o íntimament associades a aquests tipus de conreus com pot ser 

l’esparver cendrós, el gaig blau, el sisó, el torlit, etc. Com la construcció e la variant de 

Bellcaire afectaria principalment a conreus de regadiu, tindrien en aquest sentit una 

mínima repercussió. 

A la zona d’estudi no s’ha detectat cap corredor biològic encarregat de la connexió 

entre elements de la xarxa ecològica. 

Les grans obres d’infraestructura, incorporen mesures de correcció de l’impacte 

ambiental. Aquestes mesures han de preveure un seguiment específic, no de la seva 

implantació que ja hi és, sinó dels resultats de la seva aplicació. Sembla del tot 

aconsellable que hi hagi la possibilitat de corregir afectacions del medi natural no 

previstes (no per oblit sinó per detecció posterior) en el projecte inicial. 

En base a l’estudi del medi s’ha dividit el territori segons la sensibilitat que presenta a 

les alteracions  que la infraestructura pugui provocar. La sensibilitat del medi pot ser 

molt alta, alta, mitjana i baixa. 

 

 Sensibilitat molt alta: 

Són aquelles zones on la presència d’espècies en una situació poblacional molt 

compromesa pel baix nombre d’efectius, una distribució molt reduïda o per acollir 

comunitats vegetals o ecosistemes d’interès especial (com zones humides, parcs 

naturals, espais d’interès natural, parcs nacionals, etc.) molt especials, fa que sigui 

aconsellable la preservació del territori i un impacte humà el més baix possible. 

Aquestes àrees solen constituir zones nucli i és recomanable no realitzar cap actuació. 

No s’han trobat zones de sensibilitat molt alta a la zona d’estudi. 
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 Sensibilitat alta: 

Són espais naturals (com els hàbitats d’interès comunitari prioritaris, corredors 

biològics de llarg abast, xarxa fluvial, zones d’influència de carreteres en espais 

protegits, etc.) on els valors faunístics i/o florístics rellevants o el seu interès estratègic 

per permetre els desplaçaments de les espècies entre diferents espais naturals, fan 

que les actuacions humanes estiguin condicionades a la minimització dels impactes 

que els puguin causar. També es consideren àrees amb sensibilitat alta tots els 

elements constitutius del patrimoni arquitectònic. 

A la zona d’estudi hi trobem elements d’aquestes característiques però es troben 

situats dins del nucli urbà i, per tant, no afecten a les actuacions a realitzar per la 

construcció de la variant projectada. Aquests elements de sensibilitat alta són: 

l’església parroquial de Santa Maria, l’ajuntament i la font, la casa Senyorial, la plaça 

Major i el carrer Major i la Creu de Terme. 

 

 Sensibilitat mitjana: 

Són hàbitats que tot i ser comuns a la zona mediterrània (com la vegetació lacustre i 

dulciaqüícola), a la zona d’estudi ocupen una extensió reduïda per l’aclaparador 

domini dels conreus. En una zona on l’empremta humana és força intensa, aquests 

espais amb vegetació natural constitueixen un important refugi i lloc de cria per a la 

fauna, una font d’aliment i de diversitat i un notori contrapunt des del punt de vista del 

paisatge, enriquint  la plana conreada amb nous colors i formes. 

A la zona d’estudi s’han considerat elements amb sensibilitat mitjana la vegetació de 

les sèquies i les basses. 

 

 Sensibilitat baixa: 

Són els camps de conreu, brolles, joncedes, fenassars, vegetació arvense, etc. En 

aquestes zones, la implantació de la variant tindrà un impacte reduït perquè es tracta 

de comunitats que han sofert una intensa modificació per les activitats humanes 

(camps de conreu i vegetació arvense) i perquè representen (en el cas de brolles, 

joncedes i fenessars) les etapes inicials de la successió i, per tant, tenen una gran 

capacitat per recuperar-se i estan molt esteses. 

A la zona d’estudi presenten una sensibilitat baixa els caps de conreu, fenessars, 

canyissars dels marges agrícoles, peus aïllats de pollancres i freixes, vegetació rural i 

arvense. 
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3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 

 

3.1. Introducció 

Un cop analitzat el projecte constructiu de la variant de la C-53 al seu pas per la 

població de Bellcaire d’Urgell es mostra la detecció o identificació dels impactes 

principals d’aquest projecte. S’avaluen i posteriorment es defineixen les mesures de 

protecció, correctores o de compensació a fi i efecte d’evitar, minimitzar o compensar 

els efectes no desitjats- 

3.2. Identificació d’impactes 

Geomorfologia i relleu: 

Modificació topogràfica i de la morfologia original del territori, ocasionada per les 

ocupacions,  tan les temporals (zones auxiliars a l’obra), com les permanents (execució 

de talussos de desmunt, de terraplè i de la plataforma de la calçada), com també les 

ocupacions associades a les activitats d’extracció de materials aptes per l’obra i a la 

disposició dels materials terris excedentaris. 

Prèviament a l’aplicació de les mesures correctores, s’estima que els efectes del 

projecte sobre la geomorfologia territorial seran moderats. 

Pèrdua del recurs sòl: 

La ocupació del territori per part de la infraestructura implica la pèrdua de la 

possibilitat de destinar el sòl a altres usos, ja siguin agrícoles, ramaders o d’altres. 

La retirada dels primers centímetres de sòl, que són les capes amb més valor agrícola, 

degut a que és en aquestes capes on es troben les concentracions més importants de 

nutrients i de matèria orgànica, implica la pèrdua de la possibilitat de destinar el sòl a 

usos agrícoles, així com dificulta la seva regeneració natural. 

Erosió de sòls: 

Increment dels fenòmens d’erosió del sòl, degut a una major exposició d’aquest, als 

principals agents erosius (aigua i vent), com a conseqüència de la eliminació de la 

coberta vegetal i de la modificació de la morfologia original del terreny. 

Aquests efectes erosius que sorgeixen en realitzar les obres es poden atenuar 

mitjançant l’aplicació de determinades mesures correctores. Prèviament a l’aplicació 

d’aquestes mesures, s’estima que els efectes seran compatibles – moderats. 
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Alteració de la qualitat dels sòls: 

Canvis en les propietats del sòl ocasionades per abocament o vessament d’efluents 

líquids associats a l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i combustibles), així 

com per la presència de materials alienes al sòl, com a conseqüència de la disposició 

de residus d’obra. 

Hidrologia superficial i subterrània: 

La morfologia de la zona on es projecta la variant de Bellcaire d’Urgell, és plana, sense 

línies naturals de drenatge marcades, on les aigües superficials provinents de la pluja 

s’escolen superficialment de forma difosa i s’infiltren al sòl. El conjunt de moviments 

de terres, l’alteració del relleu i la creació de zones impermeables, pot alterar les 

condicions naturals d’escolament i infiltració d’aigües. Per això s’han dissenyat una 

sèrie d’obres de drenatge transversal. 

Ambient atmosfèric: 

Alteració de la qualitat atmosfèrica per l’increment de les partícules sòlides en 

suspensió (pols) i l’increment en la concentració de gasos contaminats, associats a 

processos de combustió. 

Ambient acústic: 

Pertorbació de l’ambient acústic ocasionat pel treball de la maquinària adscrita a 

l’obra, així com l’ocasionat per l’increment en el nombre de vehicles una vegada 

finalitzades les obres de millora de la nova infraestructura. 

Els nivells d’emissió acústica del trànsit estimat, que circularà per la nova variant, no 

incrementarà els valors establerts per a una zona de sensibilitat acústica moderada. 

Per la qual cosa, l’impacte acústic és compatible amb el seu entorn. 

Vegetació: 

Eliminació de la coberta vegetal existent per les ocupacions territorials, desmunts, 

terraplens i abocadors d’obra. 

Dominis vitals de la fauna/Pertorbació o alteració de la fauna: 

Reducció i modificació dels hàbitats de la fauna per l’execució de la variant de la C-53. 

Les espècies que es podrien veure més afectades per les modificacions o reduccions de 

les formacions vegetals afectades per les obres, són les que tenen un major grau de 

dependència per un habitat específic. 

No obstant això, s’estima que els efectes de la variant en relació a aquest factor del 

medi siguin compatibles – moderats. 
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Paisatge: 

Alteració del paisatge per modificacions de la morfologia original del terreny, per 

l’eliminació de la vegetació així com per l’addició d’elements aliens al paisatge. 

Patrimoni cultural: 

Atenent als resultats de la recerca de fonts documentals i de la prospecció 

arqueològica superficial, no s’han detectat elements catalogats pròxims a la traça ni 

tampoc zones d’expectativa arqueològica. Només es podria afectar a restes 

constitutives del patrimoni cultural no catalogades o documentades que fossin 

descobertes durant els moviments de terres. 

Xarxa viària local: 

Modificació de la xarxa viària local i dels camins de terra que circulen pel Sud de la 

població de Bellcaire d’Urgell. Per a aquest motiu es planteja un pla de reposició de 

camins. 

Activitats econòmiques: 

Afecció als usuaris de les sèquies, que pertanyent a la comunitat de regants del Canal 

d’Urgell, i a les explotacions ramaderes, especialment les del sector porcí, respecte a 

les distàncies mínimes de les instal·lacions a les vies públiques.  

També es preveu un increment de l’activitat econòmica per la pròpia execució del 

present projecte i per la millora que suposarà per al trànsit en la seva fase 

d’explotació. 

Serveis afectats: 

Afecció a les xarxes de serveis (energia elèctrica, línies telefòniques, gas i aigua de rec), 

que discorren paral·leles i/o pròximes a la nova variant de la C-53. 

Intensitat viària: 

Reducció de la intensitat del trànsit de vehicles i camions dins la població de Bellcaire 

d’Urgell. 

 

3.3. Avaluació d’impactes 

Geomorfologia: 

És produeix l’impacte bàsicament pels talussos tant de desmunt com de terraplè. 

Durant la fase de projecta s’ha intentat minimitzar aquests paràmetres per tal de 

minimitzar també aquest impacte. Aquest impacte es preveu compatible. 
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Sòl i erosió: 

L’impacte està lligat a l’esbrossada de la vegetació existent i al decapatge de la terra 

vegetal.  

Hidrologia superficial i subterrània: 

L’impacte és considera moderat, atenent a la modificació de les condicions naturals 

d’escolament i d’infiltració de les aigües superficials. 

Ambient acústic: 

L’impacte respecte a aquest vector ambiental es considera compatible, ja que no s’han 

identificat possibles receptors que es puguin veure afectats per la variant. 

Vegetació: 

En aquesta zona el grau d’antropització del paisatge és elevada, però manté valors 

naturals característics del medi agrari (camps de conreu). La vegetació afectada 

bàsicament és de vegetació de zones obertes composada per camps de conreu, 

vegetació arvense i vegetació dulqüícola associada als recs i les basses existents a la 

zona. 

Fauna: 

És considera que l’impacte és compatible – moderat, donada la poca incidència que té 

el traçat tant sobre la fauna de forma directe. 

Paisatge: 

Atenent la localització de la traça i les condicions de l’entorn en que s’executa, 

l’impacte s’avalua com a compatible – moderat. 

Patrimoni cultural: 

Les obres no afecten directament cap element catalogat. 

Xarxa viària local: 

Durant l’execució del projecte s’afectaran carreteres de caire local, camins i accessos a 

explotacions agrícoles i forestals. En fase d’explotació aquest impacte es considera 

positiu per la millora de la circulació d’aquesta xarxa. 

Activitats econòmiques: 

L’impacte s’avalua com a moderat en fase de construcció pel seu efecte sobre les 

explotacions ramaderes existents i per l’ocupació de xarxes de rec, mentre que en fase 
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d’explotació s’avalua com a positiu ja que es millorarà la circulació de la C-53, i alhora 

es millorarà la seguretat de la població de Bellcaire d’Urgell. 

 

4. MESURES CORRECTORES 

 

4.1. Introducció 

En aquest capítol es desenvolupen el conjunt de mesures correctores anunciades al 

capítol precedent, destinades a corregir, minorar o compensar els impactes identificats 

anteriorment. 

S’ha optat tractar per separat les mesures correctores específiques vinculades a l’obra 

projectada i a l’àmbit en que s’executa i les mesures correctores genèriques, d’abast 

més global, independents a l’àrea territorial en que es projecte l’obra, i aplicables a 

aquelles actuacions assimilables a l’avaluada al present document. 

 

4.2. Mesures correctores específiques 

Les mesures correctores específiques proposades a continuació estan vinculades amb 

els impactes identificats, tant durant la construcció com durant l’explotació de la 

infraestructura, exposats al capítol 4. Identificació i avaluació d’impactes. 

4.2.1. Revegetació, control de l’erosió i integració paisatgística 

Adequació morfològica dels talussos: 

A fi de reduir els fenòmens erosius sobre els talussos s’executaran amb tipologies que 

presentin un menor pendent i que permetin una fàcil restauració edàfica i vegetal. La 

tipologia dels talussos, tant dels de desmunt com dels de terraplè serà 3H:2V. 

Talussos aptes per revegetació: 

Tant per permetre una bona integració paisatgística de les superfícies de nova creació, 

com per reduir els processos erosius, cal que la morfologia final dels talussos permeti 

una fàcil restauració edàfica i vegetal. 

Les tipologies de talussos que permeten una millor restauració de sòls, sense 

l’aplicació de tècniques específiques, són aquelles en les quals el pendent és de 33º o 

inferior (tipologia de talussos 3H:2H o inferiors). 
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Revegetació de superfícies denudades: 

Les operacions de restauració paisatgística s’hauran de realitzar simultàniament a les 

operacions d’obra, tot minimitzant el temps sense tractament antierosió de les 

superfícies denudades. En tot cas, aquestes actuacions hauran d’estar finalitzades 

abans de l’acabament de les obres generals de la nova variant. El manteniment de les 

plantacions s’assegurarà durant dos períodes estivals. 

La revegetació de les superfícies afectades (talussos de desmunt i terraplè i zones 

auxiliars a l’obra) per les obres de la nova variant, afavorirà la integració paisatgística 

de les obres i mitigarà els processos erosius. 

Atenent a la vegetació present a la zona caracteritzada per camps de conreu i per 

vegetació de tipus herbaci, per a una bona integració paisatgística de la infraestructura 

es procedirà a la hidrosembra amb espècies herbàcies, amb llavors adaptades a les 

condicions climàtiques de la zona, amb espècies lleguminoses i gramínies. 

Plataforma i elements d’evacuació d’aigua: 

Per minimitzar la pèrdua de terra per l’efecte de les pluges, s’hauran de construir 

cunetes de guarda a la capçalera dels talussos. 

La zona per on s’executarà la variant de Bellcaire d’Urgell es caracteritza per un 

pendent Nord-Est – Sud-Oest. Així doncs, es disposaran una sèrie d’obres de drenatge 

per a canalitzar l’aigua procedent de les pluges i que travessi el tronc de la carretera 

sense envair la plataforma (Veure l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge).  

 

4.2.2. Mesures de protecció territorials 

Minimització d’ocupacions: 

Amb la finalitat d’evitar afeccions innecessàries, es marcaran acuradament sobre el 

terreny, l’espai a ocupar pel moviment de terres i les superfícies destinades a 

ocupacions temporals i accessos. 

Atenent els efectes que l’execució de la infraestructura pot comportar sobre el medi 

en que es projecta en base a les ocupacions resultants, es proposa com a mesura 

correctora minimitzar les superfícies denudades que no permetin la seva integració 

ambiental en el territori. 

Tots els talussos projectats per a l’execució de la nova variant de la C-53, tindran una 

tipologia de 3H:2V. 
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Àrees de préstec: 

Els materials requerits per a l’execució de la variant provindran de les pedreres 

degudament legalitzades i que disposen del seu pla de restauració una vegada finalitzi 

la seva explotació (Veure Annex 10. Procedència de materials). 

Reposició de la xarxa de camins: 

Una vegada finalitzades les obres és procedirà a la restauració de tots els camins 

actualment existents, i que hagin estat utilitzats per l’execució de les obres, per 

permetre el pas de vehicles i persones, així com l’accés a finques. 

Es restituiran tots els camins i accessos afectats per la variant de Bellcaire d’Urgell, 

minimitzant els efectes negatius en el sistema agrari de la zona (Veure Annex 7. 

Reposició de camins). 

Pla de camins d’obra i accessos: 

Prèviament a l’inici de les obres es definirà el pla de camins i accessos necessaris per a 

l’execució de les mateixes. 

El pla inclourà com a criteris bàsics la utilització de la pròpia traça per accedir a l’obra, 

així com la xarxa viària de carreteres i camins existents. El pla inclourà la prohibició de 

circular amb maquinària de l’obra pels camins i vials no inclosos al mateix pla. 

En cas que una vegada iniciada l’obra s’estimi necessària l’ampliació del pla de camins, 

aquesta es realitzarà pels accessos estrictament necessaris. 

El camins es regaran de forma periòdica per evitar l’emissió de pols i sòlids en 

suspensió que podrien afectar a les persones, a la vegetació i a conreus propers. 

 

4.2.3. Mesures de protecció del patrimoni cultural 

A fi de preservar les restes constitutives del patrimoni cultural que puguin ésser 

presents a la zona i que no hagin estat detectades en la prospecció arqueològica 

superficial es durà a terme un seguiment durant la fase de moviment de terres. 

 

4.2.4. Mesures de protecció de la fauna 

Amb caràcter general, els treballs que puguin afectar a la fauna present al territori es 

realitzaran fora de l’època de la seva reproducció i cria. 
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4.2.5. Mesures de protecció del sistema hidrològic 

Execució de les obres de drenatge: 

La zona per on s’executarà la variant de Bellcaire d’Urgell es caracteritza per un 

pendent Nord-Est – Sud-Oest. Així doncs, es disposaran una sèrie d’obres de drenatge 

per a canalitzar l’aigua procedent de les pluges i que travessi el tronc de la carretera 

sense envair la plataforma (Veure l’Annex 5. Climatologia, hidrologia i drenatge).  

Continuïtat de les sèquies i canals de reg: 

El projecte incorporarà el manteniment de les sèquies i canals de reg, ja sigui per mitjà 

de l’execució de “by pass”, incorporant canonades en aquells trams que s’executin en 

terraplè o executant sifons que comuniquin ambdós costats de al via (Veure Annex 16. 

Serveis afectats). 

Ubicació de les instal·lacions provisionals d’obra: 

El parc de maquinària, els abassegaments de materials, les instal·lacions provisionals 

d’obra i les plantes d’aglomerat asfàltic es situaran en zones de mínim risc de 

contaminació, especialment apartats dels recs de la zona. 

 

4.3. Mesures correctores genèriques 

4.3.1. Gestió de terra vegetal 

El sòl fèrtil pot veure’s malmès per les actuacions de construcció de l’així com per la 

ubicació de préstecs, abocadors i parc de maquinària, per això s’haurà de seguir un 

programa de recuperació i abassegament de la terra vegetal. 

Tota la terra vegetal abassegada s’utilitzarà per la recuperació de zones afectades i 

pròximes a les obres. 

La conservació de la terra vegetal es durà a terme en els llocs escollits, preferentment 

en camps de conreu en el propi àmbit d’actuació, de manera que no interfereixin en el 

normal desenvolupament de les obres. 

Finalment es procedirà, un cop es pugui actuar sobre els talussos, a l’estesa de la terra 

vegetal amb gruixos de 0,3 metres. 
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4.3.2. Mesures correctores en instal·lacions auxiliars i parc de maquinària 

Creació de punts nets de recollida selectiva: 

L’objectiu de la recollida i l’emmagatzematge selectiu i segur dels residus sòlids i 

líquids és que evitin la contaminació dels sòls i aigües de la zona durant la fase de 

construcció. 

Sistema de recollida d’aigües a àrees d’instal·lacions auxiliars: 

S’evitarà la contaminació per infiltració d’aigües residuals situant en zones de baix risc 

els magatzems de materials d’obra i de manteniment. 

Per evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies, la plataforma que 

conforma el parc de maquinaria i les zones auxiliars desguassarà mitjançant rases 

perimetrals a una bassa temporal de retenció o decantació de sediments, com a 

mesura preventiva de protecció del sistema hidrològic natural. 

S’instal·laran casetes d’obra equipades amb sistemes de recollida de les aigües 

sanitàries, que es gestionaran adequadament per mitjà de transports i instal·lacions 

autoritzades. 

Residus a abocador: 

Durant la fase d’explotació, tots els residus generats fruits dels treballs de 

manteniment de la via, substitució de ferms, reparació i substitució de juntes, 

reparació i substitució de tanques seran destinats a l’abocador. 

4.3.3. Mesures per minimitzar la producció de pols 

Regs: 

La constant circulació de maquinària per vies no pavimentades durant l’execució de les 

obres provocarà l’increment de partícules sòlides (pols) a l’atmosfera. 

Les mesures de protecció en fase de construcció van encaminades a evitar l’emissió de 

pols generada pel moviment de terres i el tràfic de vehicles. Es prendran mesures 

especials de protecció contra l’emissió de pols, especialment en les zones properes a 

nuclis habitats i a zones on es realitzin activitats agrícoles. 

Es contempla un Programa de Regs per les zones de trànsit, especialment les no 

pavimentades, el parc de maquinària i la zona d’abassegament d’àrids, utilitzant 

camions o tractors cisterna, els quals efectuaran dos regs diaris de 2 litres/m2. Aquests 

regs s’intensificaran en èpoques de calor. 
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4.3.4. Mesures de protecció territorials de caràcter genèric: 

Senyalització de zones sensibles, camins i accessos: 

Es definiran amb exactitud els límits de l’actuació i les zones d’especial protecció. 

S’indicarà la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra i els accessos. Per a la 

senyalització de l’obra s’utilitzaran balises, senyals de localització d’abocadors, senyals 

iconogràfiques direccionals, de zones d’acopi de residus, de zones de neteja de 

vehicles, etc. 

Les balises i senyals s’ubicaran en els límits de l’obra, en zones amb vegetació a 

preservar, zones amb patrimoni cultural, etc. 

Manteniment de serveis afectats: 

Durant la fase d’obra es mantindran tots els serveis que es puguin veure afectats per 

l’execució de la nova variant C-53 (aigua, llum, xarxes de telecomunicacions, etc.), 

especialment les seques de reg de la comunitat de regants del Canal d’Urgell, 

mitjançant by-pass o l’ús d’altres xarxes complementaries, etc. Una vegada finalitzades 

les obres es procedirà a la reposició definitiva dels serveis afectats. 

Treballs en horari nocturn: 

A fi d’evitar molèsties a la població ocasionades pels sorolls associats a la realització de 

les obres, aquestes es realitzaran preferentment en horari diürn (de 8 a 21 hores). 

 

5. PROGRAMA DE VIGLÀNCIA AMBIENTAL 

 

5.1. Objectius 

Els objectius del Programa de Vigilància Ambiental (P.V.A.) es centren en els següents 

aspectes: 

 Verificació de l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant 

detalladament els paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors 

ambientals afectats. 

 Control de l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en 

l’Estudi d’Impacte Ambiental (E.I.A.) 
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5.2. Verificació de l’avaluació inicial dels impactes 

Per a la verificació de l’avaluació inicial dels impactes s’haurà de tenir en compte que 

durant el seguiment de les obres, poden aparèixer nous impactes no previstos al 

present estudi, per als quals s’hauran de definir, immediatament, les mesures 

correctores per a minimitzar-los o eliminar-los. 

Paràmetres de seguiment 

L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat 

dels vectors ambientals afectats. 

Atenent el tipus d’obra de que es tracta, els vectors objecte de seguiment són els 

següents: 

a) El paisatge, avaluant el grau d’integració morfològica de la variant, i d’altres 

superfícies en general (abocadors i ocupacions temporals). 

b) El soroll, on el paràmetre de seguiment està definit per una Leq que a 2 metres 

de façana no ha de sobrepassar els 55 dB(A) entre les 23 h i les 7 h, i els 65 

dB(A) entre les 7 h i les 23 h. 

c) La vegetació, la qual s’avaluarà atenent el grau d’afectació de la vegetació 

natural present a l’àmbit d’actuació. 

d) Hidrologia (aigües superficials), control en l’execució de les obres de drenatge i 

cunetes. 

e) L’evolució de les sembres i hidrosembres, s’avaluarà per seguiment de 

paràmetres com l’abundància i grau de coberta, la taxa de germinació, el temps 

d’aparició de les primeres plàntules, la presència d’espècies, de malalties i 

l’aparició d’espècies invasores. 

f) El patrimoni cultural, detectant durant la fase de moviment de terres i 

condicionament morfològic la presència de restes susceptibles de ser 

integrades al patrimoni cultural. 

 

5.3. Programa de seguiment ambiental durant l’execució de les obres 

 

5.3.1. Objectius 

Durant la fase de construcció, es realitzarà un seguiment exhaustiu de la interrelació 

entre l’execució de l’obra i els components ambientals. 

Aquest seguiment pretén donar compliment a la voluntat de l’Administració 

d’incrementar la qualitat de les seves obres respecte a l’entorn dels projectes que 

realitza. 
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El seguiment es centrarà exclusivament durant l’execució de les obres, mentre que el 

Programa de Vigilància es centra, a més, en el seguiment de paràmetres ambientals 

durant l’explotació de la infraestructura. 

 

5.3.2. Implementació 

Per al seguiment dels aspectes ambientals durant l’obra s’estableix la necessitat 

d’incorporar un tècnic o equip especialista. 

Les funcions d’aquest equip seran la de controlar l’aplicació de les mesures preventives 

i correctores tal com es descriuen posteriorment, a l’apartat 6.3.3. 

Redacció del llibre d’obra ambiental 

En aquest llibre es recolliran les incidències ambientals, indicant les desviacions del 

programa de revegetació inicial, el canvi d’intensitat de les mesures correctores i 

l’aparició de nous impactes. 

De la mateixa manera es realitzarà un seguiment de els mesures aplicades, localitzant-

les en l’espai i en el temps i destacant el grau d’eficiència de les mateixes. 

L’execució d’aquest llibre comportarà la realització d’informes periòdics de seguiment. 

 

5.3.3. Implementació de les mesures de protecció 

Per a la correcta aplicació i funcionalitat dels aspectes ambientals durant la construcció 

de l’obra és imprescindible realitzar correctament les següents actuacions: 

1. Dur a terme correctament les mesures establertes en el present annex d’Estudi 

d’Impacte Ambiental. 

2. Controlar l’eficàcia, correcció i ajustament de els mesures establertes durant 

l’execució de les obres. Aquest apartat correspon al Pla de Vigilància Ambiental. 

 

5.3.4. Control d’aplicació de les mesures correctores 

El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostraran el grau d’aplicació de 

les mesures. 

El control es realitzarà tant en fase de construcció com a la d’explotació de l’obra, de 

tal manera que la seva evolució en l’espai i en el temps quedarà reflectida pel 

promotor en un cronograma de mesures correctores que mostrarà en cada moment 

l’estat i el grau d’aplicació de les mateixes. 
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En cas d’ineficàcia de les actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a 

la redefinició de les noves mesures. 

 

5.3.4.1. Pla d’Obra Ambiental 

El Pla d’Obra Ambiental s’ha de dissenyar amb la informació continguda en el Pla 

d’obra Constructiu proporcionat per l’empresa adjudicatària i que recull les activitats 

que s’efectuaran en el transcurs de la construcció del projecte. 

El Pla d’Obra Ambiental presenta uns condicionaments donats pels treballs d’execució 

de l’obra i els propis dels elements que integren el medi. 

En el cronograma o quadre que s’elaborarà quan es disposi del Pla d’Obra Constructiu, 

es definiran d’una banda els medis afectats per les obres i les actuacions correctives 

previstes corresponents a cadascun d’ells, i d’altra banda, la incidència de cada mesura 

en funció de l’estació anual en que ha estat aplicada. En aquest sentit, la incidència de 

les actuacions es valorarà qualitativament en: 

Període òptim: en que les condicions climàtiques són idònies per l’aplicació d’una 

determinada mesura correctora. 

Període practicable: on malgrat els factors meteorològics no són del tot favorables, 

s’accepta l’execució de l’actuació. 

Període inviable: en que les condicions climàtiques són desfavorables i, per tant, es 

recomana aturar l’obra correctiva en particular. 

Període d’alta sensibilitat: període prohibitiu per l’execució de mesures correctores. 

Per a la redacció d’aquest pla es parteix del fet que la majoria dels impactes que es 

produiran durant l’execució de l’obra han estat previstos i s’han corregit durant la 

redacció del projecte. 

 

5.4. Seguiment ambiental durant l’explotació de la infraestructura 

Durant l’explotació de la infraestructura, la vigilància i seguiment ambiental es 

centrarà en detecció d’increments en els nivells sonors derivants del trànsit viari. 

Aquest seguiment consistirà en detectar la superació de 60 dBA en període diürn i de 

50 dBA en període nocturn.  

Aquesta presa de dades es realitzarà a les àrees sensibles al llarg de la traça de la 

variant projectada. 
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5.5. Seguiment de les actuacions correctores 

Consisteix en realitzar un seguiment de les actuacions i de l’estat dels components del 

medi. Es deixarà constància de si les mesures correctores estan per començar, estan 

vigents, estan aturades o necessiten correcció immediata. 

 

5.5.1. Informes 

Es realitzaran informes periòdics tenint en compte els següents aspectes: 

 Descripció de les mesures correctores i de les actuacions de recuperació 

ambiental i integració paisatgística realment executades. 

 Informe dels nivells de sòlids en suspensió presents a l’aire (nivells màxims 

eventuals). 

 Estat i progrés de les actuacions de recuperació ambiental i integració 

paisatgística de les obres, abocadors i préstecs. 

Es redactarà un informe on s’avaluarà l’estat actual de les mesures correctores i la seva 

evolució al llarg del mes. A tal efecte, s’elaborarà: 

 Quadre resum on es relacionaran les tres variables més significatives: medis 

impactats, impactes ocasionats en cadascun dels medis i mesures correctores 

previstes en L’EIA i en la Declaració d’Impacte, si existeix. 

 Un balanç comparatiu on s’exposarà l’actuació de les mesures correctores 

previstes en l’Estudi d’Impacte Ambiental davant de l’aplicació de les mateixes 

durant la realització de l’obra. En cas d’existir divergències entre les dues 

actuacions es proposaran mesures correctores de major eficàcia. 

 Una valoració de les condicions de realització de les mesures correctores 

respecte les incidències estacionals que puguin sorgir durant el Pla d’Obra 

Ambiental i duran el Pla d’Obra Constructiu, és a dir, si en el transcurs de l’obra 

una actuació correctiva s’ha realitzat en el moment declarat, bo, òptim o d’alta 

sensibilitat. 

 Una descripció de possibles impactes produïts durant les obres i no 

contemplats en l’Estudi d’Impacte Ambiental. Es proposaran d’immediat noves 

actuacions correctives. 

El que es pretén amb aquests informes és tenir una visió general de l’evolució de 

les mesures correctores al llarg del temps d’execució de l’obra. 

Es tractarà de sintetitzar en un sol text tota la informació recollida anteriorment 

referent a: 
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 Components del medi sensibles. 

 Impactes ocasionats sobre el medi. 

 Actuacions de les mesures correctores. Estat actual. 

 Valoració de l’efectivitat de les actuacions correctores respecte a 

l’efectivitat prevista. 

 Valoració del pla d’obra ambiental i constructiu. Paral·lelismes i 

divergències abans i durant el transcurs de l’obra. 

 Conclusions i noves aportacions. 

 

Informe fotogràfic de l’impacte ambiental i les mesures correctores 

En aquest document quedarà patent l’estat inicial del medi abans de l’execució de les 

obres, s’utilitza com a model l’estat d’aquell un cop iniciades les activitats. Es definirà 

com a un sistema d’avaluació visual de l’evolució de les obres i de la correcta aplicació 

de les mesures correctores. 

 

6. COST DE LES MESURES CORRECTORES 

A continuació es presenta el cost total de les mesures correctores definides en el 

present annex per al compliment dels paràmetres ambientals considerats. 

S’ha de tenir en compte que moltes de les mesures ja estan contemplades en altres 

annexes del present projecte, per exemple la reposició de camins o l’execució d’obres 

de drenatge. 

Per tant, les actuacions a contemplar són les següents: 

 Estesa de terra vegetal procedent de l’obra als talussos de desmunt i terraplè 

 Hidrosembra de capa herbàcia 

I la seva valoració econòmica: 

Taula A20.3. Valoració econòmica de les mesures correctores 

MESURES CORRECTORES AMIDAMENT VALORACIÓ 

Estesa de terra vegetal 8.312,2 m3 24.105,38 € 
Hidrosembra 8.821,7 m2 9.880,3 € 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 21. 
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex complementa la informació sobre el tractament de residus que s’ha 
exposat anteriorment a l’Annex 20. Estudi d’impacte ambiental. 
 
L’objectiu del Pla de Gestió de Residus és realitzar una recollida selectiva de tots els 
residus generats durant el període de construcció, per evitar la posterior contaminació 
de sòls i aigua, i el deteriorament del paisatge 
 
2. GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA 
 

2.1. Residus especials 
 
S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de 
maquinària. La zona de magatzem de productes especials estarà impermeabilitzada, 
coberta i ubicada en una cubeta de seguretat per evitar possibles infiltracions al 
terreny. Es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els 
olis, greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o 
taller. Tots els residus seran transportats i tractats per transportistes i gestors 
autoritzats. 
 

2.2. Residus no especials 
 
Es localitzaran diversos punts d’apilament temporal, degudament senyalitzats, 
distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats 
periòdicament a la zona d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran 
localitzats uns “punts nets” de superfície suficient per apilar els diversos materials per 
tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro, 
matèria orgànica, etc. Existirà un servei de recollida periòdic dels contenidors. 
 

2.3. Abocadors d’excedents de terres 
 
L’excedent de terres resultant de no poder utilitzar els sòls marginals s’haurà de 
dipositar en: 
 

 Abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que 
requereixen efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb 
necessitat d’aportació de material. 

 

 Àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives, d’acord amb els 
ajuntaments d’aquest municipis, i un cop es disposi de permisos reglamentaris. 
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2.4. Zones de préstec 
 
S’han estudiat diferents àrees que podrien ser zones de préstec i que estan descrites 
en el corresponent Annex 10. Procedència dels materials. Tot i així, si la Direcció 
Facultativa ho creu oportú, es podran habilitar zones de préstec en les proximitats de 
la traça de la nova carretera, prèvia expropiació de la zona afectada. 
 
 

2.5. Aigües residuals 
 
Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines s’abocaran a la xarxa de 
clavegueram existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que 
presenti garanties d’impermeabilització. 
 
La ubicació del dipòsit, complirà les següents distàncies mínimes: 
 

 Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m. 

 Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m. 

 A pous: 40 m. 

 A arbres: 3 m. 
 

S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat 
quan aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa 
especialitzada en la neteja de foses. 
 
3. TRANSPORT DE RESIDUS 
 
Entenem com a transport l'operació o conjunt d'operacions que permeten la recollida i 
el trasllat de residus. Per poder dur a terme aquesta activitat les empreses han de 
complir les següents condicions: 

 Estar inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya 
 Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o 

posseïdor dels residus. 
 En cas que el gestor no accepti el residu per qualsevol motiu, retornar el residu 

al seu origen. 
 Es recomanable portar a cada vehicle el document acreditatiu de la inscripció 

en el Registre de Transportistes. 
 Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full 

de seguiment o Full de seguiment itinerant). 
 Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar correctament el Full 

de seguiment itinerant. 
 Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de 

mercaderies (targeta de transport, ADR, etc). 
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4. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenten els diversos tipus de residus que es preveuen que seran 
generats durant el procés de construcció del present projecte. 
 

 Terres i pedres que no contenen substàncies perilloses. 
 Aglomerats asfàltics 
 Fusta 
 Paper 
 Plàstic 
 Vidre 
 Residus biodegradables 
 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) 
 Filtres d’oli 
 Sobrants de pintura o vernissos 
 Aerosols buits 

 
5. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
Per a realitzar una valoració econòmica de la gestió dels residus s’ha de tenir en 
compte que gran part de la gestió d’aquest ja està contemplada a les diferents partides 
del pressupost. És a dir, el preu de la partida té inclòs la càrrega i transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
Per a aquest motiu, s’ha considerat que, per a la gestió de la resta de residus com 
fusta, paper, plàstic, vidre, residus biodegradables, olis, etc. es destina un 1 % del 
Pressupost d’Execució Material del pressupost del present projecte. 
 
Així doncs, la quantitat destinada per al Pla de Gestió de Residus és de 29.951 € (VINT-
I-NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat. Aquest Pla s’ha 
realitzat partint de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu 
amidament. 
 
En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 
assenyalen els tipus de control a realitzar, les unitats objecte de control i el cost total 
que tindrà la realització d’aquest Control de Qualitat. 
 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 
 

 Control del material 

 Control geomètric 

 Control d’execució 
 
2. UNITATS MÉS IMPORTANTS DEL CONTROL DE QUALITAT 
 
Pel que fa a les unitats d’obra de més importància respecte al control de qualitat són 
tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 
 
Les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són: 
 

 Ferms 

 Àrids 

 Regs 

 Formigó 
 
Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la 
millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat 
això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota 
l’obra. 
 
 
3. CONTROLS SOBRE ELS MATERIALS 
 
Per al control dels materials utilitzats a l’obra es realitzaran una sèrie d’assaigs 
homologats i amb els seus corresponents certificats. Els assaigs a realitzar són els 
següents. 
 

3.1. Ferms 
 
Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents amb un mínim 
de 3 dosificacions diferents de betum: 
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 1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació 
de la densitat i percentatge de buits de la mescla (NLT-168) 

 

 1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162) 
 

3.2. Àrids 
 
Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència diària si es fabrica menys material, 
es realitzaran els següents assaigs sobre la mescla d’àrids (en blanc): 
 

 1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) 

 1 Equivalent de sorra (NLT-113) 
 
 

3.3. Regs 
 
Cada 100 m3 de reg fabricat, és realitzaran els següents assaigs sobre el reg: 
 

 1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139) 

 1 Coeficient de neteja (NLT-172) 

 2 Equivalent de sorra (NLT-113) 
 

3.4. Formigó 
 

 Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada 
tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a 
compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de 
suficient experiència en el seu ús. 

 

 Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de 
la norma EHE, es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons 
UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 

 
 
 
4. IMPORT DEL CONTROL DE QUALITAT 
 
Per a dur a terme de manera correcta el mencionat control de qualitat es destinarà un 
2 % del Pressupost d’Execució Material de l’obra. 
 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat (sense IVA ni benefici industrial) puja a la 
quantitat de 59.018 € (CINQUANTA-VUIT MIL DIVUIT EUROS). 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de GISA, realitzat 
amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.  
 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
 
D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un 
percentatge d’increment del 0,00 %. 
 
Per raons d’ubicació de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del 0,00%. 
 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5,0%. 
 
 

2. LLISTAT DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
A continuació s’adjunten els llistats que corresponen a la justificació de preus i que 
s’han obtingut a través del programa: 



Variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 20/06/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €20,74h Oficial 1aA0121000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €17,34h ManobreA0140000

 €17,95h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 20/06/14

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

 €16,76h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €105,53h Fresadora de pavimentC110U085

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €126,44h Pala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalentC131U002

 €118,26h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €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

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €119,57h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €55,14h Motoanivelladora de 125 hpC133U001

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €50,76h Corró vibratori autopropulsat de 8 a 10 tC133U010

 €61,84h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €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

 €71,58h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 20/06/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €67,29h Grua autopropulsada de 30 tC150GT00

 €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

 €43,46h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

C1B02AU5

 €30,40h Màquina per a clavar muntants metàl·licsC1B0AU05

 €17,33h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

C1B0AU10

 €39,74h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0AU20

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €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

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 20/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00m3 AiguaB0111000

 €15,58m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

B03DU103

 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,41kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,56kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

B055U330

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,84kg Pintura termoplàstica, per a marques vialsB8ZBU200

 €2,77kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

B8ZBU300

 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01

 €25,27t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

B9H1U012

 €24,62t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U120

 €29,94t Mescla bituminosa en calent AC16 surf D 60/70 S, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H3U004

 €43,66u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBC1U010

 €81,01u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U011
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 20/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €178,90m2 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U052

 €123,11u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

BBM1U102

 €119,59u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

BBM1U121

 €24,76m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

BBM2U503

 €442,60u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

BBM2U584

 €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

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €9,05m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmBD75U040

 €75,14m Tub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78J380

 €95,23m Tub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78L380

 €228,60m Tub de formigó armat de 1600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78Q380

 €265,22m Tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78R380

 €366,83m Tub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BD78S380

 €7,48u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BFYG1LF1
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 20/06/14

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €8,93u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BFYG1NF1

 €15,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1600 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BFYG1SF1

 €16,63u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1800 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BFYG1TF1

 €18,07u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 2000 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

BFYG1UF1

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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 €4,70m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,85476/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,07657 1,07657
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,47166

0,223585,00%DESPESES INDIRECTES

4,69524COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,69m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 12,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

1,72833/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,11650 2,11650
Maquinària:

1,39667/R 16,760001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,39667 1,39667

COST DIRECTE 3,51317

0,175665,00%DESPESES INDIRECTES

3,68883COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,78m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

G219U200 Rend.: 775,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00902/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,02676/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04632/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08210 0,08210
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Maquinària:

0,13617/R 105,530001,000C110U085 =xFresadora de pavimenth

0,06911/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,40010/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,05303/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,65841 0,65841

COST DIRECTE 0,74051

0,037035,00%DESPESES INDIRECTES

0,77754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m3 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

G221U112 Rend.: 170,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03425/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,10559/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13984 0,13984
Maquinària:

0,21374/R 72,670000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,86871/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,14067/R 119,570000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

1,49029/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 2,71341 2,71341

COST DIRECTE 2,85325

0,142665,00%DESPESES INDIRECTES

2,99591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 395,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01769/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

0,06362/R 17,950001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08131 0,08131
Maquinària:

0,03375/R 66,650000,200C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05988/R 118,260000,200C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h



Variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 20/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,17985/R 71,040001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02997/R 59,200000,200C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17382/R 68,660001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06343/R 71,580000,350C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05065/R 40,010000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59135 0,59135
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 0,72266

0,036135,00%DESPESES INDIRECTES

0,75879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent tant de la
pròpia obra com d'aportació, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,10571/R 17,950001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13268 0,13268
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 1,29255

0,064635,00%DESPESES INDIRECTES

1,35718COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,55m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric

G227U110 Rend.: 149,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03986/R 23,290000,255A0112000 =xCap de collah

0,11696/R 17,340001,005A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,15682 0,15682
Maquinària:

0,47916/R 71,040001,005C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,19667/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,46311/R 68,660001,005C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,13292/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,27186 1,27186
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra

m3

Subtotal... 5,76200 5,76200

COST DIRECTE 7,19068

0,359535,00%DESPESES INDIRECTES

7,55021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 800,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,00728/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,02244/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,02972 0,02972
Maquinària:

0,08331/R 66,650001,000C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,10253/R 41,010002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21556

0,010785,00%DESPESES INDIRECTES

0,22634COST EXECUCIÓ MATERIAL



Variant de la C-53 al seu pas per Bellcaire d´Urgell

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 20/06/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.573,00m Caixó de formigó armat per estructures de fins a 5,30m
d'alçada lliure interior, amb dimensions segons plànols,
inclou excavació, rebliment, brocs i fonamentació, totalment
acabat.

G4ZZX001 Rend.: 1,000P- 9

 €3.177,00m Caixó de formigó armat per estructures de fins a 5,00m
d'alçada lliure interior, amb dimensions segons plànols,
inclou excavació, rebliment, brocs i fonamentació, totalment
acabat.

G4ZZX002 Rend.: 1,000P- 10

 €90,00m2 Subministrament i muntatge d'aletes prefabricadesG4ZZX003 Rend.: 1,000P- 11

 €20,99m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08318/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,12821/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,21139 0,21139
Maquinària:

0,42286/R 59,200001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,44171/R 61,840001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,16425/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 1,02882 1,02882
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,74600 18,74600

COST DIRECTE 19,98621

0,999315,00%DESPESES INDIRECTES

20,98552COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,72t Mescla bituminosa en calent AC22 bin B60/70 S, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U012 Rend.: 112,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,37036/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,64107/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,21938 1,21938
Maquinària:

4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
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0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:

25,2700025,270001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica

t

Subtotal... 25,27000 25,27000

COST DIRECTE 33,06768

1,653385,00%DESPESES INDIRECTES

34,72106COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,37t Mescla bituminosa en calent AC22 base B60/70 G, per a
capa de base, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

G9H1U120 Rend.: 122,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19090/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,34000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58852/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,11942 1,11942
Maquinària:

4,44787/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,47484/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,54246/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,57393/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,03910 6,03910
Materials:

24,6200024,620001,000B9H1U120 =xMescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,62000 24,62000

COST DIRECTE 31,77852

1,588935,00%DESPESES INDIRECTES

33,36745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,07t Mescla bituminosa en calent AC16 surf D 60/70, inclòs
filler,sense incloure betum

G9H3U260 Rend.: 112,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20795/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,37036/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,64107/R 17,950004,000A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 1,21938 1,21938
Maquinària:

4,84500/R 77,520007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,51723/R 57,930001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,59089/R 66,180001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,62518/R 70,020001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,57830 6,57830
Materials:

1,7964029,940000,060B9H3U004 =xMescla bituminosa en calent AC16 surf D 60/70 S, inclòs
filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 1,79640 1,79640

COST DIRECTE 9,59408

0,479705,00%DESPESES INDIRECTES

10,07378COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 378,74000 378,74000

COST DIRECTE 378,74000

18,937005,00%DESPESES INDIRECTES

397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,52m2 Reg de curat ECR-1 amb un 60% de contingut de lligantG9JU020 Rend.: 1,000P- 17

 €0,64m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 600,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03457/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02992/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06449 0,06449
Maquinària:

0,05117/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,05117 0,05117
Materials:

0,492000,410001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,49200 0,49200
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COST DIRECTE 0,60766

0,030385,00%DESPESES INDIRECTES

0,63804COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,46m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-2d-m sobre ferm nou

G9J1U330 Rend.: 700,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02963/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02564/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05527 0,05527
Maquinària:

0,04386/R 30,700001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

0,05871/R 41,100001,000C170E00U =xEscombradora autopropulsadah

Subtotal... 0,10257 0,10257
Materials:

0,280000,560000,500B055U330 =xEmulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus
ECR-2d-m

kg

Subtotal... 0,28000 0,28000

COST DIRECTE 0,43784

0,021895,00%DESPESES INDIRECTES

0,45973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,40m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert
necessàri, 20 cm de tot-u artificial I 30 cm de sòl adequat.
Cuneta sense revestir

G9L1U020 Rend.: 10,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,14800/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

3,46800/R 17,340002,000A0140000 =xManobreh

5,38500/R 17,950003,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,33000 15,33000
Maquinària:

7,58640/R 126,440000,600C131U002 =xPala carregadora de 375 hp, tipus CAT-988 o equivalenth

6,13312/R 59,200001,036C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

3,04560/R 50,760000,600C133U010 =xCorró vibratori autopropulsat de 8 a 10 th

0,61840/R 61,840000,100C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

4,59312/R 41,010001,120C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 21,97664 21,97664
Materials:
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0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

18,6960015,580001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

4,329003,330001,300B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 23,07500 23,07500

COST DIRECTE 60,38164

3,019085,00%DESPESES INDIRECTES

63,40072COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,51m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

GB2AU503 Rend.: 20,750P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,12241/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,99904/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73012/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,85157 4,85157
Maquinària:

1,00506/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,37639/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,46506/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

0,15373/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,25928/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,25952 3,25952
Materials:

24,7600024,760001,000BBM2U503 =xBarrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

m

Subtotal... 24,76000 24,76000

COST DIRECTE 32,87109

1,643555,00%DESPESES INDIRECTES

34,51464COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €711,45u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús
del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55
mm cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament, totalment col·locat

GB2AU584 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,29000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

41,48000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

35,90000/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 100,67000 100,67000
Maquinària:

47,05000/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

19,62000/R 39,240000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

20,85500/R 41,710000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

7,81000/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

30,40000/R 30,400001,000C1B0AU05 =xMàquina per a clavar muntants metàl·licsh

3,19000/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

5,38000/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 134,30500 134,30500
Materials:

442,60000442,600001,000BBM2U584 =xExtrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pals
tubulars de 100 mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

u

Subtotal... 442,60000 442,60000

COST DIRECTE 677,57500

33,878755,00%DESPESES INDIRECTES

711,45375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U310 Rend.: 630,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03697/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,09876/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,05698/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,19271 0,19271
Maquinària:

0,01240/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,06898/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
h

0,06308/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14446 0,14446
Materials:

0,552001,840000,300B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,60660 0,60660

COST DIRECTE 0,94377

0,047195,00%DESPESES INDIRECTES

0,99096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el premarcatge.

GBA1U320 Rend.: 800,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02911/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

0,07778/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah

0,04488/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15177 0,15177
Maquinària:

0,00976/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

0,05433/R 43,460001,000C1B02AU5 =xMàquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

h

0,04968/R 39,740001,000C1B0AU20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,11377 0,11377
Materials:

0,828001,840000,450B8ZBU200 =xPintura termoplàstica, per a marques vialskg

0,081900,910000,090B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,90990 0,90990

COST DIRECTE 1,17544

0,058775,00%DESPESES INDIRECTES

1,23421COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,18m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el
paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

GBA33001 Rend.: 14,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,66357/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

4,44429/R 20,740003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,56429/R 17,950002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,67215 8,67215
Maquinària:

0,55786/R 7,810001,000C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

1,23786/R 17,330001,000C1B0AU10 =xCompressor portàtil amb accessoris per a pintar marques
vials

h

Subtotal... 1,79572 1,79572
Materials:

8,310002,770003,000B8ZBU300 =xPintura de dos components en fred de llarga durada, per a
marques vials

kg

0,436800,910000,480B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 8,74680 8,74680

COST DIRECTE 19,21467

0,960735,00%DESPESES INDIRECTES

20,17540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,37u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U011 Rend.: 4,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,18500/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,88250/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 10,06750 10,06750
Maquinària:

2,60688/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:

81,0100081,010001,000BBM1U011 =xPlaca circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 81,01000 81,01000

COST DIRECTE 93,68438

4,684225,00%DESPESES INDIRECTES

98,36860COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €207,20m2 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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

GBB1U052 Rend.: 2,750P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,54182/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,10182/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 14,64364 14,64364
Maquinària:

3,79182/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,79182 3,79182
Materials:

178,90000178,900001,000BBM1U052 =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 EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

m2

Subtotal... 178,90000 178,90000

COST DIRECTE 197,33546

9,866775,00%DESPESES INDIRECTES

207,20223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €147,01u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U102 Rend.: 3,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,42333 13,42333
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

123,11000123,110001,000BBM1U102 =xPlaca triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

u

Subtotal... 123,11000 123,11000

COST DIRECTE 140,00916

7,000465,00%DESPESES INDIRECTES

147,00962COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €143,31u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

GBB1U121 Rend.: 3,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,91333/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,51000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,42333 13,42333
Maquinària:

3,47583/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,47583 3,47583
Materials:

119,59000119,590001,000BBM1U121 =xPlaca octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

u

Subtotal... 119,59000 119,59000

COST DIRECTE 136,48916

6,824465,00%DESPESES INDIRECTES

143,31362COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,01u 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.: 2,500P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29600/R 20,740001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,18000/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,47600 15,47600
Maquinària:

4,70500/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,33680/R 41,710000,200C1503U10 =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 98,10280

4,905145,00%DESPESES INDIRECTES
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103,00794COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,37u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament
de suport, totalment col·locada

GBC1U010 Rend.: 4,500P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,52222/R 20,740002,500A0121000 =xOficial 1ah

4,34000/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

5,98333/R 17,950001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,84555 21,84555
Maquinària:

3,44167/R 41,300000,375C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

5,09789/R 41,710000,550C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 8,53956 8,53956
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

43,6600043,660001,000BBC1U010 =xFita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment
reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

u

20,976008,740002,400BBMZU105 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a
senyals de trànsit

m

Subtotal... 72,82600 72,82600

COST DIRECTE 103,21111

5,160565,00%DESPESES INDIRECTES

108,37167COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,03m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24
m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

GD57U015 Rend.: 22,500P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31053/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,84356/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,73600/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

0,79778/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,68787 4,68787
Maquinària:

0,50160/R 56,430000,200C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

1,67289/R 47,050000,800C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
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0,61267/R 55,140000,250C133U001 =xMotoanivelladora de 125 hph

0,91133/R 41,010000,500C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,69849 3,69849
Materials:

19,1100068,250000,280B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,056501,130000,050B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,090751,210000,075B0A3UC10 =xClau acerkg

0,322500,430000,750B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,554401,260000,440B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,079452,270000,035B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,21360 20,21360

COST DIRECTE 28,59996

1,430005,00%DESPESES INDIRECTES

30,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €285,45u 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.: 0,800P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

51,85000/R 20,740002,000A0121000 =xOficial 1ah

22,43750/R 17,950001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 80,11000 80,11000
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =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

1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 152,23930 152,23930
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COST DIRECTE 271,85868

13,592935,00%DESPESES INDIRECTES

285,45161COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,72m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu
superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

GD75U020 Rend.: 15,500P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45077/R 23,290000,300A0112000 =xCap de collah

1,79301/R 20,740001,340A0121000 =xOficial 1ah

3,10361/R 17,950002,680A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,34739 5,34739
Maquinària:

2,69097/R 41,710001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,08555/R 1,950000,680C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,37905/R 17,280000,340CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,15557 3,15557
Materials:

30,0300068,250000,440B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,2699789,990000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

9,502509,050001,050BD75U040 =xTub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cmm

Subtotal... 39,80247 39,80247

COST DIRECTE 48,30543

2,415275,00%DESPESES INDIRECTES

50,72070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,28m Tub prefabricat de formigó armat de 1000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb junta elàstica,
col·locat al fons de la rasa.

GD78J385 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,41664/R 24,080000,308A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,36944/R 20,680000,308A013M000 =xAjudant muntadorh

10,68144/R 17,340000,616A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,46752 24,46752
Maquinària:

17,57756/R 57,070000,308C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 17,57756 17,57756
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Materials:

75,1400075,140001,000BD78J380 =xTub de formigó armat de 1000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

7,480007,480001,000BFYG1LF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1000 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

u

Subtotal... 82,62000 82,62000

0,367011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 125,03209

6,251605,00%DESPESES INDIRECTES

131,28370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €157,52m Tub prefabricat de formigó armat de 1200 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb junta elàstica,
col·locat al fons de la rasa.

GD78L385 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,01864/R 24,080000,333A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,88644/R 20,680000,333A013M000 =xAjudant muntadorh

11,54844/R 17,340000,666A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,45352 26,45352
Maquinària:

19,00431/R 57,070000,333C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 19,00431 19,00431
Materials:

95,2300095,230001,000BD78L380 =xTub de formigó armat de 1200 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

8,930008,930001,000BFYG1NF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1200 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

u

Subtotal... 104,16000 104,16000

0,396801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 150,01463

7,500735,00%DESPESES INDIRECTES

157,51536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,26m Tub prefabricat de formigó armat de 1600 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb junta elàstica,
col·locat al fons de la rasa.

GD78Q385 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,53432/R 24,080000,479A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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9,90572/R 20,680000,479A013M000 =xAjudant muntadorh

16,61172/R 17,340000,958A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,05176 38,05176
Maquinària:

27,33653/R 57,070000,479C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 27,33653 27,33653
Materials:

228,60000228,600001,000BD78Q380 =xTub de formigó armat de 1600 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

15,2100015,210001,000BFYG1SF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1600 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

u

Subtotal... 243,81000 243,81000

0,570781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,76907

15,488455,00%DESPESES INDIRECTES

325,25752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €371,56m Tub prefabricat de formigó armat de 1800 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb junta elàstica,
col·locat al fons de la rasa.

GD78R385 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,59384/R 24,080000,523A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,81564/R 20,680000,523A013M000 =xAjudant muntadorh

18,13764/R 17,340001,046A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,54712 41,54712
Maquinària:

29,84761/R 57,070000,523C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 29,84761 29,84761
Materials:

265,22000265,220001,000BD78R380 =xTub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

16,6300016,630001,000BFYG1TF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 1800 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

u

Subtotal... 281,85000 281,85000

0,623211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 353,86794

17,693405,00%DESPESES INDIRECTES

371,56133COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €486,93m Tub prefabricat de formigó armat de 2000 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb junta elàstica,
col·locat al fons de la rasa.

GD78S385 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,83464/R 24,080000,533A012M000 =xOficial 1a muntadorh

11,02244/R 20,680000,533A013M000 =xAjudant muntadorh

18,48444/R 17,340001,066A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,34152 42,34152
Maquinària:

35,86557/R 67,290000,533C150GT00 =xGrua autopropulsada de 30 th

Subtotal... 35,86557 35,86557
Materials:

366,83000366,830001,000BD78S380 =xTub de formigó armat de 2000 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica

m

18,0700018,070001,000BFYG1UF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 2000 mm de diàmetre i classe
3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica

u

Subtotal... 384,90000 384,90000

0,635121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 463,74221

23,187115,00%DESPESES INDIRECTES

486,92932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €469,00u Embocadura prefabricada de formigó armat per a tubs de
1000 mm. Estructura monolítica. Inclòs transport i muntatge.

GDZX001 Rend.: 1,000P- 40

 €626,00u Embocadura prefabricada de formigó armat per a tubs de
1200 mm. Estructura de tipus mur armat. Unió de les aletes
mitjançant tub d'acer passant. Inclòs transport i muntatge.

GDZX002 Rend.: 1,000P- 41

 €1.071,00u Embocadura prefabricada de formigó armat per a tubs de
1600 mm. Estructura de tipus mur armat. Unió de les aletes
mitjançant tub d'acer passant. Inclòs transport i muntatge.

GDZX003 Rend.: 1,000P- 42

 €1.208,00u Embocadura prefabricada de formigó armat per a tubs de
1800 mm. Estructura monolítica. Inclòs transport i muntatge.

GDZX004 Rend.: 1,000P- 43

 €1.743,00u Embocadura prefabricada de formigó armat per a tubs de
2000 mm. Estructura monolítica. Inclòs transport i muntatge.

GDZX005 Rend.: 1,000P- 44
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 €2,90m3 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.: 81,400P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:

0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46105 2,46105

COST DIRECTE 2,76391

0,138205,00%DESPESES INDIRECTES

2,90211COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,12m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:

0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:

0,018001,000000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,66326 0,66326
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COST DIRECTE 1,06957

0,053485,00%DESPESES INDIRECTES

1,12305COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57.572,94pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Annex 19. Estudi i el Pla de Seguretat i Salut del
Document 1. Memòria i annexes del present projecte.

XPA000SS

 €254.836,29pa Partida alçada a justificar per Serveis Afectats segons Annex
16. Serveis Afectats del Document 1. Memòria i annexes del
present projecte.

XPA00SA

 €29.501,00pa Partida alçada a justificar per Gestió de residus segons
Annex 21. Pla de gestió de residus del Document 1.
Memòria i annexes del present projecte.

XPA900AC
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1. INTRODUCCIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’administració és el preu que haurà d’abonar 

l’administració per tal de realitzar un projecte. 

En el cas del present projecte, aquest pressupost serà la suma del Preu d’execució per 

contracte, les expropiacions i el control de qualitat. 

 

2. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

A continuació es presenta una taula amb el pressupost que haurà de ser abonat per la 

administració per tal de dur a terme el present projecte.  

Taula A24.1. Pressupost per al coneixement de l’administració 

Pressupost d’Execució Material 2.980.408,92 € 

Despeses generals (13 %) 387.453,16 € 
Benefici industrial (6 %) 178.824,54 € 
Subtotal 3.546.686,62 € 
IVA (21 %) 744.804,19 € 
Pressupost d’Execució per Contracte 4.291.490,81 € 
Control de Qualitat 59.018 € 
Expropiacions 433.411,31 € 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració 4.783.920,12 € 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu realitzar una descripció gràfica de l’estat actual de la 

zona on s’hi realitzarà el projecte “Variant de la C-53 al seu pas per la població de 

Bellcaire d’Urgell”.  

Durant les diverses visites que s’hi ha realitzar, s’ha tingut la possibilitat de realitzar les 

fotografies que es mostren més endavant. 

 

2. DISTRIBUCIÓ DE LES FOTOGRAFIES 

A continuació es presenta un plànol on s’hi detalla la posició i la orientació de cada una 

de les fotografies realitzades. 
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3. FOTOGRAFIES 
 

 
Fotografia 1. Zona d’inici de la variant (Nord-Oest) 

 
Fotografia 2. Primers trams de la variant 
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Fotografia 3. Entrada Nord-Oest de Bellcaire d’Urgell 

 

 
Fotografia 4. Semàfor entrada Nord-Oest de Bellcaire d’Urgell 
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Fotografia 5. Cartell penjat pel veïnat de Bellcaire d’Urgell 

 

 
Fotografia 6. Intersecció de la C-53 amb la LP-3322 a dins del poble 
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Fotografia 7. Cartell d’orientació de la LP-3322 

 

 
Fotografia 8. Tram de la LP-3322 on creuarà amb la variant (direcció Sud) 
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Fotografia 9. Tram de la variant a la intersecció amb la LP-3322 (direcció Sud-Est) 

 

 
Fotografia 10. Tram de la variant a la intersecció amb la LP-3322 (direcció Nord-Oest) 
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Fotografia 11. Tram de la LP-3322 on creuarà amb la variant (direcció Nord) 

 

 
Fotografia 12. Tram de la C-53 que creua la població de Bellcaire d’Urgell 
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Fotografia 13. Entrada Sud-Est de Bellcaire d’Urgell 

 

 
Fotografia 14. Final de la variant. Enllaç amb la C-53 
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Fotografia 15. Descampat utilitzat com a pàrquing al costat de la C-53 

 

 
Fotografia 16. Carrer de les Sogues (prolongació del camí de les Sogues) 
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Fotografia 17. Tram de la variant a l’alçada del camí de les Sogues (direcció Sud-Est) 

 

 
Fotografia 18. Tram de la variant a l’alçada del camí de les Sogues (direcció Nord-Oest) 
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Fotografia 19. Tram de la variant a l’alçada del camí de Lleida (direcció Nord-Oest) 

 

 
Fotografia 20. Camps adjacents al camí de Lleida i afectats per la variant (direcció Sud) 
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Fotografia 21. Camps adjacents al camí de Lleida i afectats per la variant (direcció Nord-Oest) 

 

 
Fotografia 22. Camí de Lleida 
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Fotografia 23. Camí del Vilot 

 

 
Fotografia 24. Sèquia de reg al camí del Vilot 
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