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1. Introducció. 

Aquest projecte de construcció d’una nova carretera d’enllaç entre la ma-6014 i la Ma-19 es 

situa a la Marina de Llucmajor, al terme municipal de Llucmajor. Aquest projecte neix amb la 

intenció d’escurçar el temps de viatge entre les urbanitzacions de la Marina de Llucmajor i la 

ciutat de Palma, i lluitar contra el dèficit de xarxa viaria principal existent al municipi. Això 

s’aconsegueix construint una nova carretera que eviti el pas per les rotondes existents a 

s’Arenal i les nombroses retencions que s’hi produeixen.  

En primeres instàncies, cap allà als anys seixanta-setanta es van desenvolupar les primeres 

promocions d’habitatges  inicialment d’estiueig. Amb el temps, es van anar desenvolupant 

noves promocions que van desembocar en un seguit d’urbanitzacions unides però mal 

comunicades que provoquen a més problemes de trànsit afegit ja que tot el trànsit entre elles 

es produeix per la carretera general. Aquests problemes s’han anat mitigant amb la millora 

dels encreuaments de la carretera per part del Consell de Mallorca en els últims anys.  

A l’actualitat, aquets habitatges s’han convertit en primeres residències, i el cens del conjunt 

d’urbanitzacions que aporten trànsit a la carretera és de 9643 habitants. S’ha de considerar 

que per les característiques i la ordenació de la zona, la taxa de vehicles per habitant és molt 

elevada. 

Si s’estudia el  comportament del trànsit a través dels aforaments, es veu que la gran majoria 

de desplaçaments es produeixen en direcció al pol principal, que és la capital de Palma, i el pol 

secundari que és s’Arenal. Una minoria es desplacen cap al nucli principal del municipi, 

Llucmajor, que es realitzen pel Camí de Sa Torre. Aquests fets provoquen que en hores punta 

del matí i de la tarda, es produeixin nombrosos embotellaments a la carretera al pas per les 

rotondes de s’Arenal, on la IMD resultant és de 18600 veh/dia. 

La traça de la nova via té una longitud total de 5,285 km. Té l’inici a la rotonda de nova 

construcció a la Ma-6014, coincidint amb l’entrada actual de la urbanització Maioris-Décima. 

Té un traçat pràcticament rectilini, amb corbes de radis generosos i un perfil longitudinal 

dominat per pendents poc importants. Amb tot això, s’aconsegueix una gran qualitat de la 

traça. El punt final d’aquesta nova carretera es troba a la rotonda existent de la sortida 15 de la 

Ma-19, que dona accés a la Ma-6020 que condueix a s’Arenal.  

Aquesta Ma-6020 esta dotada d’un carril bici adjacent, el qual connecta amb la via de servei de 

la Ma-19, molt utilitzat pels ciclistes amateurs en els seus entrenaments i sortides.  
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La zona de la Marina de Llucmajor, i concretament la Ma-6014 és en l’actualitat molt utilitzada 

pel turisme cicloturístic degut als hotels a la urbanització de Maioris que dediquen la seva 

activitat pràcticament a aquest cicloturisme. Així, a la nova carretera es disposa una calçada 

pavimentada adjacent, al costat esquerre (el més proper a s’Arenal) a fi de donar continuïtat al 

carril bici de la Ma-6020, i permet connectar les urbanitzacions de Llucmajor amb s’Arenal 

sense la necessitat d’utilitzar la carretera principal. Això s’aconsegueix gràcies a que entre 

Badia Gran i Maioris, les urbanitzacions estan connectades entre elles per vials urbans, amb un 

risc baix per a ciclistes. 

D’altra banda, la carretera Ma-6014 és la única via d’accés acutalment a les urbanitzacions de 

la Marina de Llucmajor, i per tant aquesta nova via es planteja com una alternativa de 

recorregut entre Palma, s’Arenal i les urbanitzacions. Es considera aquest fet de rellevància 

donat que qualsevol incident que imposa tallar la carretera, els usuaris veuen augmentat el 

seu recorregut uns 10km per l’estret i mal garbat Camí de Sa Torre. 

La carretera Ma-6014 és anomenada Carretera del Cap Blanc, i és coneguda també com 

Carretera dels Presos o Carretera Militar donat que foren aquests presos que la van construir 

durant la guerra civil espanyola entre els anys 1936 i 1939. Amb aquests antecedents és 

previsible que la qualitat de la traça no és la més idònia ni, de bon tros, compleix amb les 

normatives de traçat actual. Aquest conjunt de circumstàncies, sumat a l’elevat trànsit tant en 

hora punta com en període estival, dóna lloc a una manca de seguretat important.  

Es considera que la nova via permetrà un augment de la seguretat viària a la zona degut a la 

disminució del trànsit que suposa la creació d’una alternativa de millor qualitat. A més, amb la 

construcció de la calçada per a ciclistes s’hauria d’aconseguir encara un augment de seguretat 

per a aquests que la utilitzin. 

2. Emplaçament 

El projecte, com s’ha dit, es situa a la Marina de Llucmajor, i concretament discorre per les 

finques de Son Granada. A continuació es pot veure representada en un mapa de Mallorcai i 

un mapa més detallat de la zona on es desenvolupa el present projecte. 

2.1 Territori 

El terme municipal de Llucmajor té una extensió de 327,05 km2, sent el més extens tant de 

Mallorca com de les Illes Balears. Es troba situat a la part sud de l'illa a una distància 

aproximada de 25 km de Palma de Mallorca. Forma part de la comarca de Migjorn (composta 

pels municipis de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Felanitx i Manacor). El municipi 
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limita amb l'Oest el municipi de Palma, al Nord amb el municipi d'Algaida, al Nord-est amb el 

de Montuïri i el de Porreres i a l'Est amb el municipi de Campos. 

 

La ciutat de Llucmajor està situada en les coordenades següents: 2º 53 '30'' longitud Est i 39 º 

29' 30'' latitud Nord. Es troba a 150 m d'altitud sobre el nivell del mar, i a una distància de 16 

Km de la costa. Al llarg del litoral del municipi, de 80 Km de longitud (des de S'Arenal a 

s'Estanyol) s'assenten una sèrie d'urbanitzacions que s'han anat convertint en autèntics nuclis 

de població del municipi: 

NUCLIS DE POBLACIÓ 

S'Estanyol de Migjorn Cala Pi  Son Verí Nou 
Badia Blava Es Pas de Vallgornera  Sa Torre 
Badia Gran Vallgornera Nou Maioris Decima 
Bellavista  Tolleric Puig de Ros 
Cala Blava  Les Palmeres  
 

2.2 Xarxa de carreteres i camins 

La titularitat de la xarxa bàsica de carreteres correspon al Govern Balear, (Conselleria d'Obres 

Públiques i Ordenació del Territori) i al Consell Insular i és de menor importància la gestionada 
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per l'Ajuntament i altres organismes. Des del punt de vista jeràrquic més de l'Autovia, les 

carreteres comarcals són les mes importants, tant per constituir una xarxa homogènia com per 

suportar el major índex de trànsit. Les carreteres insulars no constitueixen una xarxa veritable i 

la seva estructura inconnexa delata el seu caràcter complementari. 

2.3 Intensitat mitjana diària de trànsit per carretera i accessibilitat 

A Llucmajor les carreteres comarcals radials i l'autovia que discorre amb la zona d'influència de 

Palma i l'aeroport són les que al llarg de l'any suporten una intensitat mitjana diària (IMD) de 

trànsit. 

A Llucmajor, la morfologia radial de la xarxa del Nucli a les zones urbanes costaneres i el cosit 

intermitent entre aquestes, converteixen el que la major densitat viària se centri en unes vies i 

es descongestionen altres. Existint focus aïllats de pitjors condicions d'accessibilitat per la seva 

situació perifèrica. 

Encara Llucmajor és el terme municipal de Mallorca de major extensió geogràfica, compta amb 

relativament poques carreteres de caràcter principal. Tanmateix, sí que és rellevant l'espessa 

xarxa de carreteres secundàries, camins i senders existents al municipi, tal com es pot observar 

en la següent taula: 

 

XARXA DE CARRETERES 

PM 501 Llucmajor-Algaida  PM 601-4 Arenal Cap Blanc-Ctra 
S'Estanyol/ Ctra Cala Pi 

PM 502 Llucmajor-Porreres  PM 601-5 Llucmajor-s'Estanyol 
C717 Palma-Llucmajor-Campos  
 

Nova autovia Palma - Campos 

 

XARXA DE CAMINS 

Des Pujol  De s'Aresta 
De Binificat i de Sa Maimona  Des Pèlag 
Des Soldat  De Senyor Mateu 
De Can Roig Estret D'Alacantí 
De Són Pujolet o Can Cifre De Són Mulet  
De Són Gabriela Des Escolans  
De Can Carro Des Pontarró  
Des Coitx carro De Sa Parra  
De Són Frigola Des Serral Basso  
Des Figueral De Mina  
Can Fullani Des Putxets  
De Son Pons Vell de Gràcia S 
on Puigserver Caminal de Son Puigserver  
Caminal de Son Muleto Caminal de Son Ramis  
Caminal de Son Sart De Son Marrano  
De Son Guardiola De Torratxi  
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De Cala Pi Des Pedregar o Cap Blanc (CA'S Busso)  
Des Lladres De Albanyeta  
És Carrero Des Rafal Nou  
De Paissa De Són Poma  
De Cas Rubins Des Establidors  
De Son Segui o Na corassina De Són Ferretjans  
De Són Marranet De Mas Deu  
De sa Talaia Des Llobets  
De Son Boscana o Des Palmer De Garonda  
De Son Font De Son Serra  
Des Palmer De Ses Fonts Fresques  
Des Palmeros De Són Eixida  
De Sa Vinya Vella De Son Grauet (Tem des Cafè)  
De Són Torre De Són Sega  
De Son Bielo De Són Reynes  
De Vernissa De Vallgornera o Des Pas Solleric 
De Ca'n Murtera o Cas Serrano  De Vallgornera nou 
És Carrero o Camí Vell de Cala Pi  De Capocorb Nou 
De s'Estalella  De Son Moro 
De Cala Pi  Travessia Son Grauet 
Des Llobets  De Son Avall o Camí des Purgatori 
De Son Veri d'Abaix  De Son Granada 
Des Puig de Ros  De Sa Torre 
De Tolleric  De Sa Caseta 
De Cas Vidier  De Can Vich 
De S'Allepassa  De s'Àguila o des Palmer 
De Cas Busso  De Sa Boal 
De Són Masset Vell  De s'Àguila d'en Quart 
Cugullutx de'n Amoros Establitx des Camp Gran 
Cugullutx de'n Descals Cugullkutx de'n Jaqueta 
Cugullutx de'n pou Can Batle Cugullutx de Can Carreter 
De Són Taixaquet De Són Hereu  
D'es càrritx de Cas Frares De Son Granada d'Alt  
Can Bon Jesús Son Mut Aliardo  
D'es Camp d'en Ramis D'en Creus 
Can Sampoli Can Serafi  
De Gomera Cugullutx 
De Gomera Vella De Ferrutxelles  
De Galdent De Són Cunill  
De Són Mendivil De ses Pedreres  
De Ca'n Vogueta D'es Puig 
De Són Mario De Són Pieres  
De Són Perdiuet De Ses Puntes de Galdent  
De S'Algar De Son Fosquet  
De Són Rubí De Són Canaves  
De Sa Talaia Romanina De Ca Na Morlanda o de Ca'n Tió  
De Són Gràcia de Ca'n Cura  
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D'altra banda, Llucmajor compta amb la xarxa de vies cicloturístiques més àmplia de tot 

Mallorca, amb diferents nivells de dificultat i longituds, a través de la qual és possible descobrir 

els paratges i punts d'interès del municipi, combinant l'activitat cultural i esportiva. 

VIES CICLOTURÍSTIQUES 

R. 
A.  

S'ARENAL / AQUACITY / LES PALMERES /BADIA BLAVA Ruta d'accés 23 Km 

R. 1.  S'ARENAL - CAP BLANC – ARENAL   S'Arenal / Sa Torre / 
Talaiots / Cap Blanc / Carretera dels Pressos / S'Arenal 

Ruta d'accés + 20 
Km 

R. 2.  S'ARENAL - CAP BLANC – ARENAL  S'Arenal / Sa Torre / 
Camí de s'Àguila / Camí de Cala Pí / Sa Torre / S'Arenal 

Ruta d'accés + 30 
Km 

R. 3.  S'ARENAL - RANDA – ARENAL S'Arenal / Badia Blava / Cap 
Blanc / Capocorp /Cas Busso / Camí des Cap Blanc / 
Llucmajor /Camí de cràcia / Randa / Llucmajor / Camí de 
sa Torre / Sa Torre / S'Arenal 

Ruta d'accés + 52 
Km 

R. 4.  S'ARENAL - CAMPOS-ARENAL S'Arenal / Badia Blava / Cap 
Blanc / Capocorp /Camí de Cala Pí / S'Estanyol / Sa Ràpita 
/ Campos/ Camí de Son Marrano / Camí de Sa Torre 
/S'Arenal 

Ruta d'accés + 75 
Km 

 

2.4 Orografia i relleu. 

2.4.1 Zones 

Topogràficament, al municipi de Llucmajor es distingeixen dues zones clarament delimitades: 

la de Sa Marina i la del Massís de Randa. La zona de Sa Marina ocupa la major porció de la 

superfície. Està constituïda per terrenys plans formats per materials miocènics de finals del 

terciari i que són posteriors a la formació de les cadenes muntanyoses més importants de l'illa 

de Mallorca. Amb una elevació mitjana sobre el nivell del mar d'uns 100 m, arriba a la seva 

màxima alçada a Sa Torre amb 142 m aproximadament. Encara que ser tracta d'un territori pla, 

Sa Marina ofereix una aparença de relleu tant en els referent als seus límits amb les terres que 

l'envolten com en el seu límit amb el Mar Mediterrani. 

En el seu límit amb el terme de Palma, Sa Marina està comunicada per les costes de 

S'Aranjassa quan s'accedeix al municipi per la carretera antiga des de Palma i per les costes de 

Son Aulet quan s'accedeix des del Arenal a través de la carretera nova . 

Per contra els límits de Sa Marina amb el municipi de Campos presenten un suau declivi que, 

en molts casos és gairebé imperceptible. 

En el seu límit amb el mar, Sa Marina presenta penya-segats que s'estenen des Enderrocat fins 

a Cala Pi sent els accidents més notables Es Cap Blanc, Es Cap de Regana i el propi Cap 

Enderrocat i tenint en els seus límits amb Camps i Palma els nuclis de S 'Estanyol i de s'Arenal. 
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Encara que Sa Marina aparentment presenta una forta uniformitat, al seu llarg i ample  es 

presenten elements de contrast significatiu: 

• En la seva part occidental apareixen amplis sectors de materials dunars o 

excessivament consolidats – marès -. La seva presència ha donat lloc a pedreres que 

exploten aquestes arenisques. 

• Un altre element de contrast és la presència de zones recobertes de terres més grasses 

que permeten l'aprofitament agrícola amb rendiments acceptables com en el cas de Sa 

Llapassa i Son Granada. 

• La Zona del Massís de Randa és una zona constituïda per contraforts muntanyosos de 

la serra de Randa que discorre en direcció EW. Els terrenys que conformen aquesta 

zona abasten des dels contraforts muntanyosos fins a una mica més al sud del nucli de 

la ciutat de Llucmajor. Aquest és terreny de cultiu que recorda al del Pla de Mallorca. 

 

2.4.2 Els relleus muntanyosos 

La zona de relleus muntanyosos està situada entre sa Marina i Es Pla de Mallorca i 

constitueixen les terres més antigues del terme. 

Les  principals muntanyes del municipi són les següents: 

DENOMINACIÓ  ALTURA (m) DENOMINACIÓ  ALTURA (m) 

Puig d'en Canals 269 Binificat 319 
Ses Roques 346 Sa Maimona 315 
Gràcia 425 Són Honorat  463 
Penya Falconera 445 Puig Nadal  270 
Puig de Son Cerdà  263 Puig de Ca'n Tem  200 
Puig de Glòria  245 Puig de ses Cigonyes  282 
Puig des Avencs  250 Puig des 

Xampinyons  
169 

Puig de Son Lluís  225 És Puxerol  197 
S'Escolà 311 Puig de ses Bruixes  359 
Puig de Ca'n Coll  269 Puig d'en Claret  361 
Puig de sa Cova des 
Lladres  

211 Puig de Galdent  420 

Puig de Son Canals  270 Puig de sa Bassola  272 
Puig Tudó  324 Son Reus  501 
Puig de ses Roques  357 Sa Mola 342 
Son Mulet  263 Puig de Son Fullana  263 
 

En general es distingeixen tres sectors quant a relleu muntanyenc: 
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• Sector Occidental: Constituït pel Puig d'en Canals (269m), està orientat cap al pla de 

Palma i està separat del sector central pel Coll de Son Mendívil. 

• Sector Central: Aquest sector s'inicia amb el Puig de Galdent (420m) a partir del qual 

s'inicia una cadena d'elevacions que enllaça amb el Puig de Randa en els contraforts 

immediates del Terme municipal. 

Els elements més significatius d'aquesta cadena són el Puig de ses Bruixes (359m), el 

de s'Escolà (311m) i el de Son Reus (501m). 

Aquesta cadena és la que constitueix el límit septentrional del municipi tot i que tant 

els cims de Randa com la de Son Reus pertanyen a Algaida arribant l'Acabo de 

Llucmajor fins a Gràcia. 

• • Sector Oriental: l'orient de la zona central s'estenen tres alineacions muntanyoses 

orientades de SW a NE. 

Els elements més significatius d'aquestes contraforts muntanyosos són un primer 

element constituït pel Puig Tudó (324m) i Sa Mola (342m). En segon lloc, apareix el 

Puig de Ses Roques (357 m), el Puig de Glòria (245m) i en tercer lloc el puig de Son 

Fullana (263m) i el de Son Mulet (263m). 

 

2.5 El litoral 

El litoral de Llucmajor, de 35 Km de longitud, constitueix en conjunt un sector poc articulat 

amb una distribució lineal, massiva quant al seu aspecte, i sense accidents notables a excepció 

dels caps Enderrocat, Regana, Roig i Cap Blanc i les puntes de Cala Pi i Punta Plana a S'Estanyol. 

Quant a cales les úniques dignes de menció són la de S'Algar, Cala Mosques, i el Racó de 

S'Arena a s'Estanyol. A més, són de remarcar Cala Vella, Es Carril, Molar de Cala Pi i Cala 

Entimor destacant Cala Pi a la qual se situa Cala Beltrán. 

 

CAPS 

Punta Orenol  Cap Alt Enderrocat 
Regana  Cap Roig o Punta Llobera Cap Blanc 
Punta de Cala Beltran  Punta Cala Pi  Cap des Pinar 
Punta Plana  Punta Plana  
 

PLATGES I CALES 

Platja S'Arenal  S'Algar Cala Blava 
Cala Mosques  Caló Fort  Cala Vella 
Racó de S'Arena És Carril  Cala Beltran 
Cala Pi  Mola de Cala Pi  Cala Entimor 
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Es Racó d'S'Arena   
 

 

ILLOTS 

Can Climent  Sa Torre de s'Estalella S'Estanyol 
 

LLOCS DE BANY SENSE PLATJA 

Son Verí Nou  Bella vista  Maioris 
Badies El Dorado  Costa de S'Estanyol 
 

Per a la seva anàlisi dividirem en litoral en tres sectors: 

2.5.1 Zona Occidental 

Està constituïda per S'Arenal, caracteritzat per una costa baixa i sorrenca que ha patit fortes 

modificacions per l'acció humana que ha fet desaparèixer gairebé íntegrament un sistema 

dunar de dunes vives de les quals queden vestigis colonitzats per la vegetació. 

El segueix un sector de costa que va des S'Algar fins Enderrocat de caràcter rocós i amb certes 

parts escarpades entre Son Verí i Cala Mosques que està constituïda per materials dunars 

consolidats que va ser intensament explotat per pedreres. 

• Platja de S'Arenal 

La Platja de Palma s'estén entre els municipis de Palma i Llucmajor sense cap solució 

de continuïtat i dóna el nom a la zona turística que inclou el nucli de s'Arenal de 

Llucmajor en el seu extrem més oriental. 

La Platja presenta una longitud total de 4600 m, una amplada mitjana de 50 m amb un 

elevat grau d'ocupació i equipada amb tots els serveis que pot tenir una platja situada 

en un entorn clarament urbà. 

De sorra fina de color blanc, la platja compta amb serveis de vigilància, balnearis i 

quioscos, dutxes, telèfons, papereres, hamaques, para-sols, lloguers de suports per a 

esports nàutics, serveis de neteja de platges, etc. En el seu extrem més oriental es 

troba el port esportiu del Club Nàutic de s'Arenal de Llucmajor. 

 

2.5.2 Zona Central 

Aquesta zona està constituïda pels penya-segats que s'estenen des Enderrocat fins s'Estalella. 

El cap Enderrocat està a una alçada de 50 m sobre el mar amb una caiguda de pendents 

aproximades del 60%. A mesura que s'avança cap a l'est la costa s'eleva fins a aconseguir la 

seva màxima altura al Racó de Na Casetes (120m) amb una caiguda vertical al mar. 
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A partir d'aquest punt l'elevació pràcticament es manté fins a arribar al Cap Blanc una alçada 

de 90 m pràcticament en vertical sobre el mar. 

•  Cap d'Enderrocat 

Situat a 19 Km de Llucmajor, el Cap Enderrocat és un impressionant penya-segat sobre 

la Mediterrània a la costa sud de Mallorca, que ofereix una impressionant panoràmica 

que justifica, per si sola, la visita. 

Forma part de la plataforma calcària coneguda com Marina de Llucmajor. La superfície 

plana que ocupa la major part de la zona contrasta amb els penya-segats marins o 

penya-segats situats al sud de l'espai. La zona està declarada com d'especial protecció 

per a les aus. Ullastrars, garriga i falguera aquàtica, juntament amb espècies 

endèmiques acantonades en els penya-segats, constitueixen la flora de la zona entre 

les que també cal assenyalar, en menor mesura, cultius arboris (ametllers) i pastures 

de secà (cereal), distribuïts per tot el terreny. 

• Cap Blanc 

El Cap Blanc és un impressionant penya-segat de 90 m d'altura, quasi vertical, situat al 

sud de l'illa de Mallorca i que assenyala el final de la plataforma de la Marina de 

Llucmajor en la seva trobada amb la Mediterrània. Seu d'un far que senyalitza el sud 

de Mallorca als navegants, té característiques molt semblants al Cap Enderrocat. 

Forma part de la plataforma calcària coneguda com Marina de Llucmajor. La superfície 

plana que ocupa la major part de la zona contrasta amb els penya-segats marins o 

penya-segats situats al sud de l'espai. La zona està declarada com d'especial protecció 

per a les Aus. Ullastrars, garriga i falguera aquàtica, juntament amb espècies 

endèmiques acantonades en els penya-segats constitueixen la flora de la zona entre 

les que també cal assenyalar, en menor mesura, cultius arboris (ametllers) i pastures 

de secà (cereal). 

 

2.5.3 Zona Oriental 

A partir d'aquest cap, el desnivell disminueix fins assolir el nivell del mar a l'extrem oriental de 

la costa llucmajorera. Trobem al final de la costa en el seu extrem oriental el nucli de s'Estanyol 

on la costa és baixa i sorrenca. A partir de S'Estalella, es reprodueixen els terrenys d'origen 

dunar la qual cosa confereix a la costa del municipi un aspecte de simetria. 

• Cala PI 

Cala Pi és una ancorada al litoral de Llucmajor situada a la desembocadura del barranc 

del mateix nom que penetra uns 800 m terra endins i que alberga una bella platja. A la 

punta de Cala Pi es troba una torre de vigilància del segle XVII que forma part del 

conjunt de torres de vigilància existents al municipi. 

•  S'Estalella-Racó de S'Arena 
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Aquesta platja, situada a S'Estanyol, entre el Club Nàutic i el Racó de S'Estalella, té una 

longitud de 120 m., Una amplada mitjana de 150 mi presenta un grau d'ocupació no 

molt elevat. 

Constituïda per sorra de gra mitjà i color blanc presenta aigües tranquil · les i disposa 

de transport públic i papereres. Està situada en terreny rústic. 

 

2.6 Hidrografia 

Els principals aqüífers es troben a les formacions que omplen les conques postorogèniques, a 

les calcarenites tabulars del Miocè i en alguns afloraments calcaris mesozoics. Els nivells 

impermeables són els trams margosos del Pliocè, del Messinià i del Langhiense-Serravaliense. 

Els materials permeables que constitueixen els aqüífers es troben a les eolianites, graves i 

conglomerats quaternaris, a les calcarenites pliocenes, en les calcàries i cuetes de la unitat 

Calcàries de Santanyí, a la Unitat Arrecifal ia les dolomies. 

Les transmissivitats que es produeixen en aquestes unitats quan estan saturades, són bones i 

poden arribar als 1000 m3/dia. A les zones allunyades de la mar, on no hi ha connexió amb el 

litoral, els nivells piezomètrics se situen per sobre dels 50 m. i la qualitat de l'aigua és bona. Les 

formacions esculloses, de gran transmissivitat, es troben en connexió amb la mar, presenten 

gradients hidràulics petits i la intrusió salina es produeix amb facilitat. 

 

2.6.1 Vies d'aigua superficials 

La circulació d'aigua en superfície al terme de Llucmajor és minsa a causa de l'escassa 

pluviositat ia la naturalesa del terreny. 

Tanmateix, sí que hi ha al municipi un bon nombre de torrents que aflueixen a tres vessants 

diferents i que, tot i portar aigua en molt comptades ocasions, han estat i són causa 

d'inundacions i avingudes d'important perill: 

VESSANT DE PALMA  

Comellar de Sa Cisterneta  Barranc de Son Binissalom 
Barranc de Can Vola vola  Barranc de Son Oliver 
Torrent de Badaluc  Torrent de Joanota 
Torrent de Xorrigo  Torrent de Beniferri o Mig Delme 
Torrent des Socorrat  Torrent dels Jueus 
Torrent de Son Verí  Torrent d’en Vaquer 
Torrent des Pas des Gat  Torrent de Llucamet 
Torrent de s'Osca des Pi  Torrent des Calo des Frares 
Torrent de sa Cova des Coloms  Torrent des Figueral 
Torrent de Cala Mosques  Torrent de Na Clot 
Torrent de Cas Ciutadà  
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VESSANT DE CAMPOS  

Torrent de Cala Pi  Torrent de Cala Beltrán 
Torrentó de Sa Punta de Sa Dent  Torrentó de ses amagades 
Torrent de Garonda  Torrent de Marola 
Torrent de Gros de Vallgornera  Torrent des Bastons 
Torrent des Pas  Torrent des Moix 
Torrent de Son Catlar  Torrent de Son Marrano 
Torrent d'Alfàbia  Torrent de Son Lluís 
Torrent de Sa Mussola  Torrent de ses Piquets des Pèlag 
Torrent de Can Jaqueta  Síquia de Perola 
Torrent de Ses Figueres  Es Torrent 
Torrent de Son Perot  Torrent de Can Peixet 
Torrent Fondo  Torrent de Capocorb 
Torrent de Betlem  Torrent de Capocorb Nou 
 

Vessant de la badia d'Alcúdia 

Una part molt reduïda del terme municipal pertany a aquesta vessant i drena cap a la Badia 

d'Alcúdia a través de torrenteres que són tributàries del torrent de Pina que, al seu torn, és 

afluent del Torrent de Muro. 

Vessant de Palma 

La part occidental del terme és tributària del vessant de Palma cap a la qual aboquen els seus 

cursos d'aigua. 

Vessant de Campos 

En aquest vessant aboquen determinats torrents que acaben al litoral de Sa marina i alguns 

dels quals desemboquen a certa altura sobre la mar. 

 

2.6.2 Embassaments i aigües subterrànies 

En alguns terrenys del municipi, a causa d'impediments topogràfics, s'han produït depressions 

que han donat lloc a embassaments naturals d'aigua en època de pluges i que s'assequen en 

època de sequera. Són els que han donat lloc a Ses Basses. 

Molt més important és la circulació d'aigües subterrànies en el municipi que, ocasionalment 

està connectada amb els embassaments a través de "avencs" (avencs) en un sistema més o 

menys vertical. Els avencs del Pla de Ca S'Hereu, l'avenc de Son Gall i el de Son Muletó són 

alguns dels més importants del municipi. 
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2.6.3 Fonts i altres possibilitats d'aprofitament d'aigües 

Existeixen en el municipi fonts naturals i també altres possibilitats d'aprofitament d'aigua 

deguda a l'existència d'obres hidràuliques que s'han dut a terme al llarg de la història del 

municipi, i que consisteixen fonamentalment en aljubs i "síquies": 

 

 

ALJUBS  

Aljub a Cap Blanc  Aljub de ses Puntes de Galdent 
Aljub a la ruta ciclista de s'Àguila  Aljub de s'Hort de Ses Cases (Sa Torre) 
Aljub a sa Bugaderia  Aljub de Son Felip 
Aljub a Son Garcies d'en Tanca  Aljub de Son Ferretjans 
Aljub a Vallgornera Vell  Aljub de Son Granada 
Aljub al camí de Son Mendivil  Aljub de Son Mendivil 
Aljub al camí de Son Mulet  Aljub de Son Mendivil d'Alt 
Aljub amitger  Aljub de Son Mesquida 
Aljub Bennoc  Aljub de Son Sard 
Aljub Blanc  Aljub de Son Servereta 
Aljub d'es Figueral  Aljub de Son Verí Dalt 
Aljub de Baetlem  Aljub del carrer Pare Ripoll 
Aljub de Ca l'amo en Julià  Aljub dels Frares 
Aljub de Can Jaqueta  Aljub des Masroig 
Aljub de Can rossos  Aljub des Rafalet 
Aljub de Can Sergent  Aljub des Tarongers 
Aljub de Cugulutx  Aljub Destapat 
Aljub de Galdent  Aljub Gran 
Aljub d'Llucamet d'en Julià  Aljub Llarg 
Aljub de S'Estanyol  Aljub Masdeu 
Aljub de Sa Caseta  Aljub Tapat 
Aljub de Sa Pleta de Son Grauet  Aljub Vermell 
Aljub de sa Torre  S'aljub 
Aljub de s'Àguila Vella  
 

POUS  

Pou Antic de Sa Bassa  Pou de Son Perdiu 
Pou de Capocorb  Pou Torrent de Cala Pi 
Pou de Son Verí  Pou de S'Allapassa 
Pou Antic de Sa Bassa  Pou de Cugullutx 
Pou Blanquer (Galdent)  Pou de S'Atalaia 
Pou al camí de Son Pons  Pou Can Aulets 
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FONTS   

Font des Pèlag  Font de Gràcia  Font de Mut 
Font d'en Batle  Font de Ferrutxelles  
 

SÈQUIES  

Sèquia de n'Aleix  Sèquia de Sa Bugaderia 
Sèquia de Randa  
 

SÍNIES 

Sínia a S'Estañol 
 

BASSES  

Bassa Blanca  Bassa de Purgatori 
Bassa de Massdeu  Bassa de Son Rafeló 
Bassa de Na Forana  Bassa des Masroig 
Bassa de Solleric  Bassa de Son Granada 
Bassa de Solleric I  Bassa de Sa Barraca Blanca 
Bassa de Solleric II  Bassa de Sa Caseta I 
Bassa de Solleric III  Bassa de Sa Caseta II 
Bassa de Son Alegre  Bassa de Sa Pobla II 
Bassa de Son Fullana  Bassa de Garonda 
Bassa de Son Monjo  Bassa de Can SEMA I 
Bassa de Vallgornera Nou  Bassa de Can SEMA II 
Bassa d’en Garinet  Bassa de Sa Pobla I 
 

Cisternes  

Cisternes Majors  Cisterna del Camí de Son Avall 
Cisterna a Sa Fossa  Cisterna a sa Pobla I 
Cisterna a Cas Ciutadà  Cisterna de Sa Barraca Blanca 
Cisterna a Son Monjo  Cisterna des Tres Pillos 

 

3. Alternatives 

Per a aquest projecte s’han plantejat una sèrie d’alternatives abans de triar la definitiva i 

desenvolupar el projecte que es recull en aquests documents. Aquest anàlisi es pot veure a 

l’annex 1 Estudi d’alternatives amb l’estudi multicriteri realitzat amb la finalitat de escollir la 

alternativa més adient. 

S’han plantejat quatre alternatives. La primera correspon al desdoblament de la carretera Ma-

6014 que es l’actual via d’accés a les urbanitzacions. La segona correspon a la adequació del 
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camí de Sa Torre que comunica les urbanitzacions amb el nucli de Llucmajor. La tercera 

alternativa correspon a la construcció de la nova carretera entre la Ma-6014 i la Ma-19 per la 

finca de Son Granada. La quarta alternativa és la construcció d’una nova carretera seguint la 

traça de l’antiga linia de ferrocarril de Palma a Santanyí, amb enllaç a la sortida 18 de la Ma-19. 

Per a la avaluació de quina és l’alternativa més adient, s’ha realitzat un anàlisi multicriteri 

ponderant diferents aspectes com l’acceptació social del projecte, la oferta d’alternativa de 

viatge, el temps de viatge, el cost econòmic o l’afectació mediambiental. 

Amb això ha resultat que la millor alternativa és la tercera, és a dir, la construcció de la nova 

carretera d’enllaç entre la Ma-6014 i la Ma-19 per la finca de Son Granada.  

En els següents apartats de la present memòria es desenvolupa el projecte constructiu de la 

alternativa tercera. 

A continuació es pot veure un plànol on es representen els traçats de les alternatives 

plantejades amb els corresponents recorreguts, els quals han ajudat a valorar quina era la 

alternativa més adient per als objectius que es pretenen en aquest projecte. 

 

  

4. Estat actual. 

En aquest primer apartat s’exposen els antecedents a aquest projecte. 
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4.1 Geologia. 

La Marina de Llucmajor esta situada a la costa sud de Mallorca, dominada pel Cap Enderrocat, 

el Cap de Regana i el prominent Cap Blanc.  

És una zona de abruptes penya-segats que formen una plataforma rocosa de materal calcari. 

Com a anècdota, i per reforça la idea que es tracta d’una zona de material rocós, es pot dir que 

dels penya-segats d’aquesta zona van sortir els materials (marès) per a la construcció de la 

faraònica Seu de Mallorca. A més, al costat de la nova traça es pot observar una pedrera  de 

roca calcària (marès).  

Juntament amb aquest material rocós, que molts cops la manca de terra  vegetal la deixa al 

descobert, es poden trobar materials més disgregats de caire sorrenc i argilós. Això fa que de 

cara a la construcció, sigui necessària en alguns casos la utilització de piconadores per a la 

disgregació del materia. 

4.2 Hidrologia. 

La traça intercepta cinc concques calculades mitjançant un model d’elevacions, de semblants 

característiques totes elles pel que fa a dimensions i tipus de sòl (i per tant coeficient 

d’escorrentiu).  El dimensionament de les obres que permeten el drenatge transversal s’ha fet 

per a episodis torrencials, amb un període de retorn de 100 anys. 

Els cabals obtinguts es situen entre els 5 i els 16 m3/s, els quals han estat utilitzats simplement 

com a referència, ja que finalment s’ha decidit col·locar marcs prefabricats de 3x2 m a fi que 

serveixin com a pas per a la fauna i per tant minimitzar els impactes que pugui causar la nova 

carretera, a més de poder ser utilitzats pels propietaris de les finques interceptades per al 

creuament de la carretera de manera segura. 

4.3 Viari 

En la actualitat no hi ha cap camí o via que segueixi mínimament la traça que es projecta. Així, 

la via que es presenta és absolutament de nova planta. Com s’ha plantejat a la introducció, el 

viari de la zona està format pel triangle de costats: Ma-6014 (carretera del Cap Blanc), Ma-19 

(autopista de llevant) i el Camí de Sa Torre. La nova carretera doncs es planteja com una 

alternativa per trencar aquest triangle de costats de gran longitud, oferint una nova alternativa 

de viatge i escurçant sobretot el temps de viatge reduint el temps de congestió a les rotondes 

de s’Arenal. 
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5. El projecte 

El projecte que es recull en aquests documents és la construcció d’una carretera de nova 

planta entre la carretera Ma-6014 (corresponent a l’entrada de la urbanització Maioris-

Décima) i la sortida número 15 de la Ma-19 o autopista de Llevant. Es tracta una carretera amb 

una velocitat de projecte de 100 km/h de calçada única bidireccional. 

La idea concebuda per a aquesta nova carretera respon al concepte de carreteres que 

perdonen, amb la intenció de eliminar el màxim nombre de perills laterals per reduir el risc i el 

grau de l’accident en cas de sortida de calçada. Per això, la carretera que es projecta és una 

plataforma de 18m d’amplada, amb una calçada bidireccional de 10m d’amplada (dos carrils 

de 3,5m i dos vorals d’1,5m). El tret característic d’aquesta carretera és la substitució de les 

tradicionals cunetes i salvacunetes, per una berma amb una rasa reblerta amb material 

granular que permet la evacuació de les aigües pluvials pel tub dren situat al fons.  

Al marge esquerra de la carretera circulant cap a la Ma-19 es preveu una segona calçada 

pavimentada de 3m d’ample pensada per a la circulació de bicicletes i vianants, que a més 

dóna la possibilitat de realitzar una parada segura als  vehicles en cas d’emergència. La situació 

del carril bici no és aleatori, sino que dóna continuïtat a un carril bici existent a la carretera que 

enllaça s’Arenal amb la rotonda de la sortida 15 de la Ma-19 on desemboca la carretera que es 

projecta. 

5.1 Topografia i cartografia 

Pe a la definició d’aquest projecte s’ha disposat de la topografia a escala 1:5.000 

proporcionada pel Consell Insular de Mallorca. Basat en aquesta topografia s’ha desenvolupat 

un model digital d’elevacions per al càlcul hidràulic, el qual s’ha importat al software de traçat 

(Clip de ToolSa) per a la definició de les cotes de la rasant. 

S’ha utilitzat també cartografia del cadastre rústic de Llucmajor, per a la determinació de les 

afeccions que produeix la execució del projecte en les propietats. 

S’ha consultat altre tipus de cartografia com el mapa geològic de l’Instituto Geominero de 

España o la geologia de l’IDEIB (Institut de dades espacials de les Illes Balears). 

5.2 La traça. 

La traça de la carretera té una longitud 5,285 km. Les característiques del traçat són les 

previster per a una carretera de tipus C-100, per tant amb una velocitat de projecte de 100 

km/h. La traça és eminentment rectilínia, amb dues orientacions clarament definides que es 

troben pràcticament al punt mig. A les aproximacions a les rotondes hi ha uns jocs de corba i 

contra corba que han permès evitar torres de línies de mitjana tensió, i que a més dónen al 
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conductor sensació de final o arribada, i que l’alerten de la proximitat d’un punt de detenció. 

Aquest conjunt d’alineacions s’ha realitzat buscant, a més de la no intercepció amb els serveis 

coneguts existents, la mínima afectació en la expropiació i el repartiment equitatiu de les 

càrregues entre propietaris. El perfil de la carretera és un gran acord còncau que s’adapta al 

terreny i busca l’equilibri de terres a fi d’evitar la necessitat de material d’aportació i 

minimitzar el material de rebuig. Aquest material sobrant es disposarà a banda i banda de la 

plataforma a fi d’anivellar els terrenys de les propietats adjacents amb la rasant de la 

carretera, sempre d’acord amb els propietaris dels terrenys afectats. 

Amb aquests paràmetres d’entrada s’ha utilitzat el software Clip de TOOLSA, i s’ha buscat un 

compliment exhaustiu de la normativa 3.1IC de traçat. Així, per a una velocitat de projecte de 

100 km/h, el radi de corba mínim que trobem a la traça és de 450m i el radi màxim de 1500m. 

Les longituds de les alineacions rectes s’ajusten a la normativa, sent sempre inferiors a 1670m 

com a màxim que marca la instrucció. Pel que fa al perfil longitudinal de la carretera, els 

paràmetres dels acords màxims per a acord convex i còncau s’ajusten també a les exigències, 

essent aquests de 4348 i 15276 respectivament. 

5.3 Les interseccions. 

La connexió entre la nova carretera i el viari existent es produeix mitjançant la construcció 

d’una nova rotonda a la intersecció de la Ma-6014, i la construcció d’un nou accés  a la rotonda 

de la sortida 15 de la Ma-19. 

Pel que fa a la construcció de la rotonda de la Ma-6014, que és la que es projecta, té un radi 

interior de 30m i exterior de 40m. Compta amb dos carrils de 5m d’amplada considerats 

suficients per a la circulació segura i fluïda dels vehicles més pesats. 

El pendent transversal és cap a l’interior de la rotonda, a fi de contrarestar la força centrífuga 

que pot donar lloc a la bolcada de vehicles, sobretot pesats, circulant a velocitats inadequades. 

5.4 Drenatge 

El drenatge transversal de la carretera s’ha estudiat per a un període de retorn de 100 anys. 

Aquest es resol amb cinc marcs prefabricats de 6 m2 de secció (3x2 m) que a més del pas de 

l’aigua serveixen de pas de fauna i de comunicació entre parts de les finques interceptades, si 

és necessari. S’ha realitzat un estudi hidrològic de la zona i s’han grafiat les cinc conques 

interceptades per la nova traça.  
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Pel que fa al drenatge longitudinal, es resol amb un bombament del 2% de la calçada a banda i 

banda respecte el seu eix, i la construcció d’una rasa drenant a banda i banda que permet 

l’escolament de les aigües superficials per elles cap al tub dren situat al fons, i que aboquen les 

aigües en els punts baixos coincidint amb les obres de fàbrica. 

La construcció d’aquestes rases drenants incloses en les bermes laterals permeten la 

eliminació de tot tipus d’obstacles laterals i desnivells com és el cas de les cunetes i 

salvacunetes. Així, les conseqüències en cas de sortida de via dels vehicles és molt menor ja 

que es redueix el risc d’impacte a alta velocitat amb qualsevol obstacle. 

5.5 Ferm 

En referència als ferms, s’ha optat per la solució 222 de les seccions de ferms proposats a la 

normativa 6.1IC. Aquesta solució correspon a 22cm de sòl ciment i 18cm de mescla bituminosa 

a sobre, diferenciades en capa base, intermèdia i rodadura. A la capa base i intermèdia es 

disposen 10 i 5cm de mescla bituminosa fabricades en calent del tipus AC22 base G 50/70 i 

AC22 bin S 50/70 respectivament. A la capa de rodadura es disposen 3cm de mescla 

bituminosa modificada amb polímers del tipus BBTM11B PMB 45/80-65. Pel que fa a la calçada 

lateral destinada a vianants i bicicletes, es disposa directament sobre el sòl ciment, ja que no 

ha de suportar les sol·licitacions de la calçada de vehicles. 

5.6 Moviment de terres 

La superfície ocupada és aproximadament de 5285m per 18m d’amplada, és a dir 95130 m2 o 

9,5 hectàrees. L’objectiu en aquesta qüestió és aconseguir un equilibri de terres, i per tant a 

més dels desmunts i terraplens s’han considerat la producció del granulat artificial i la pedra 

per a les parets. No s’hi ha inclòs els granulats per a l’asfalt degut a la escassa entitat de l’obra. 

Per a les parets s’ha considerat 1 m³ de pedra per a cada metre de façana de carretera, el que 

resulta uns 11000  m³. En segon lloc, per al granulat del sòl-ciment i les bermes, es necessiten 

aproximadament 94500 m³. Amb tot això, el terraplè total, per tant, ha de resultar 

forçosament menor al desmunt, essent els valors: 

Terraplè o Pedraplè total:  94399 m3 

 Excavació en desmunt total: 132634 m3 

Pel que fa a la terra vegetal s’han considerat 20cm de mitjana, la qual s’utilitzarà 

posteriorment per a l’anivellament de la rasant de la traça amb els camps i terrenys de la vora. 
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5.7 Paquet de ferm i seció tipus. 

El dimensionament del paquet de ferm s’ha fet amb els paràmetre habituals del trànsit, la 

esplanada i els materials elegits. 

En primer lloc s’estima que el trànsit que circularà per la nova carretera serà de la categoria T2, 

en coneixença dels aforaments i de la hipòtesi d’un repartiment del trànsit entre el traçat 

actual i la nova carretera del 50%.  

Pel que fa a la esplanada es considera de tipus E2. Es descarta inicialment una E3 degut a, 

encara que és sabut que es tracta de material rocós, la possibilitat d’aparició d’episodis de 

materials més disgregats i argilosos.  

Amb això, el paquet de ferms esta format per la secció normativa 222 de la Instrucció 3.1IC, 

que es descomposa en 22cm de sòl-ciment i 18cm de mescla bituminosa. 

Les mescles bituminoses es formaran de la següent manera: 

 10cm de capa de base: AC22 base G 50/70 

 5cm de capa intermèdia: AC22 bin S 50/70 

 3cm de capa de rodadura: BBTM11B PMB 45/80-65 

 

Respecte les bermes, es preveu la extensió de material granular artificial (tot-u) que és filtrant i 

per tant s’elimina l’escorrentia superficial. Així, l’aigua escola cap a la rasa de material granular 

i filtrant i finalment va a parar al tub dren que condueix l’aigua cap als punts de desaigua a les 

obres de fàbrica. 

Finalment, la capa de rodadura de la calçada lateral pavimentada destinada a ciclistes i 

vianants estara formada per una capa de 3cm de BBTM11B PMB 45/80-65, sobre material 

granular artificial. 

 

5.8 Obres de fàbrica 

Com s’ha esmentat a l’apartat de drenatge, es preveuen cinc marcs prefabricats de dimensions 

3x2 m  per a cadasqun dels seregalls o lleres de les cinc conques estudiades. Aquestes obres 

permeten el pas de l’aigua a més de la fauna i permetre la comunicació entre les diferents 

parts de les finques afectades. Aquestes obres s’han triat prefabricades en mòduls de 2m que 
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per a una major simplicitat, i que formen longituds variables entre els 22 i els 28m de llargària 

per al creuament de la carretera. 

5.9 Senyalització 

La senyalització es disposa a la distància que marca la normativa. S’ha estudiat la col·locació de 

les mateixes encastades a la paret de pedra per, en cas de sortida de via, evitar danys afegits 

però s’ha considerat que estaven a massa distància del marge de la calçada donada l’amplada 

de la plataforma. Així es disposen amb perfils d’acer galvanitzat protegits amb barrera d’acer 

amb proteccions per a motoristes, que també protegeixen dels bàculs d’enllumenat. 

La senyalització s’ha disposat d’acord amb la normativa 8.1IC de senyalització. 

5.10 Enllumenat 

Al present projecte s’ha realitzat l’estudi de les llumeneres necessàries per acomplir els mínims 

d’il·luminància requerits a la rotonda d’enllaç amb la Ma-6014 i a les aproximacions a les 

rotondes. El resultat són cinc llumeneres a la rotonda, i tres per a les aproximacions a les 

rotondes col·locades en filera cada 50m. 

El tipus de llumenera utilitzat són de la marca Carandini de vapor de sodi d’alta potència (vsap) 

de 400W. S’adopten lluminàries d’alta potència ja que, d’una banda, la rotonda es troba a 

l’accés d’una zona residencial i per tant una zona d’especial atenció, i a l’aproximació de la 

rotonda de la sortida 15 de la Ma-19 es disposen les mateixes per ser les existents, segons les 

dades cedides pel Consell de Mallorca. 

5.11 Seguretat i Salut, i organització de les obres. 

Com es tracta d’una obra de nova planta, es pot considerar una obra tancada, és a dir, les 

zones de perills a tercers es limiten als enllaços i per tant no es compta amb els perills afegits 

que suposa la presència de trànsit.  

Serà necessària la ocupació temporal d’alguns terrenys adjacents a la traça de l’obra per als 

acopis i emmagatzematge de materials. Es preveu el principal a la zona de la construcció de la 

rotonda d’enllaç amb la Ma-6014, on es disposen les oficines, els menjadors, els vestuaris i 

altres serveis als treballadors. Els altres seran segons la necessitat i pactats amb els veïns 

sempre i quan no pugui ser dins dels terrenys afectats per la expropiació. 

Les obres s’iniciaran amb el tancament de la zona d’obres i la protecció dels terrenys 

adjacents. 
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A continuació es procedirà a la explanació de la traça, amb els corresponents moviments de 

terres necessaris. A continuació es procedirà a l’extensió de la capa de sòl estabilitzat per a la 

regularització de l’esplanada i el paquet de ferm. Aquests treballs es realitzaran primer amb la 

meitat dreta de la rotonda d’enllaç a la Ma-6014 i el carril dret de la nova carretera, i 

posteriorment, aprofitant el retorn de la maquinària, s’estendrà el carril esquerre.  

Per a la construcció de la rotonda es preveu la construcció de la meitat adjacent al tronc, per 

posteriorment poder realitzar el desviament del trànsit de la Ma-6014 per aquesta meitat de la 

rotonda i poder desmantellar el ferm existent i construir l’altra meitat de la rotonda. Durant 

aquesta fase, es preveu el tancament de l’accés a la urbanització Maioris-Décima el qual 

s’haurà de realitzar per la urbanització de Puig de Ros. 

Un cop estesa la capa de ferms es procedirà a la col·locació dels serveis de la carretera, com és 

la senyalització i l’enllumenat, i finalment es procedirà a la neteja per a l’entrega de l’obra.  

5.12 Expropiacions 

En aquest apartat es mostra el resum de les afectacions a cada finca. Es pot veure a l’annex 10. 

Expropiacions una fitxa detallada per a cadascuna d’elles. 

Poligon Parcela Ús Nom de finca 
Superfície de la  

finca (m2) 
Superfície 

expropiada (m2) 
% Superfície 
expropiada 

37 3 Agrari 
Son Granada 

de Baix 
53.719 7.251 13.5 

3 24 Agrari Son Granada 348.985 23.507,20 6,74 

3 25 Agrari Son Granada 118.477 6.367,06 5,37 

4 5 Agrari 
Son Verí de 

Baix 
2.052.939 44.145,89 2,15 

5 17 Agrari Son Granada 509.855 10.138,82 1,99 

5 1 Agrari desconegut 896.266 22.489,54 2,65 

5 3 Agrari 
Son Verí de 

Dalt 
469.2657 33.212,51 0,71 

5 4 Agrari 
Son Verí de 

Dalt 
50.398 6.323,71 12,55 

 

El pressupost total corresponent al capítol d’expropiacions s’ha inclòs al pressupost general de 

l’obra, amb un total de 460,300.58 EUROS. 
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5.13 Pla de treball 

La duració total de l’obra és de 175 díes, és a dir 8 mesos.  L’inici de les obres s’ha previst per al 

dia 16 de setembre, just acabada la temporada estival, i per tant el final des treballs es 

produeix cap al 14 de maig, quan comença de nou la temporada turística on es registra major 

trànsit. Així, es busca no haver de ralentir les obres a causa de la interferència amb el trànsit, i 

a més evitar els mesos de més calor i sequera al terreny per a portar a terme la execució de 

l’obra. 

5.14 Gestió del trànsit durant les obres 

S’ha pensat una organització del trànsit durant la execució de la rotonda d’enllaç a la Ma-6014 

a fi d’evitar el tall tant de la carretera Ma-6014 com de la entrada a la urbanització de Maioris. 

Això s’ha resolt amb la habilitació de dues petites rotondes que permet el gir a vehicles 

lleugers, mentre que els pesats són desviats a la entrada de Puig de Ros situada a 600m de 

distància. Els desviaments es produeixen en tres fases, coincidents amb les fases de l’execució 

de la rotonda. Tot i així, la primera i la tercera fase tenen la mateixa configuració. Aquests 

aspectes poden ser consultats als plànols corresponents als desviaments del trànsit i a l’annex 

14. Gestió del trànsit durant les obres. 

5.15 Gestió de residus 

 S’ha fet un anàlisi acurat dels residus que poden ser generats a l’obra i s’ha establert un pla 

per a la gestió d’aquests residus. Aquesta informació es veu reflectida a l’annex XX. Gestió de 

residus. S’ha incorporat la informació de la col·locació dels contenidors de recollida de residus 

dins els plànols de l’annex de seguretat i salut. 

5.16 Estudi d’impacte ambiental 

Pel que fa al impacte ambiental que pugui produir la execució de les obres que es projecten, 

s’ha fet una recerca dels aspectes de vegetació, flora i fauna presents a la zona a més de la 

protecció que hi ha establerta sobre el territori. Amb això, s’han establert una sèrie de 

mesures com és la recerca exhaustiva de tortugues de terra mediterrànies, i el 

sobredimensionament de les obres de fàbrica per a la habilitació de les mateixes com a passos 

de fauna, a més de situar-les en llocs estratègics que no interfereixin en el drenatge natural de 

la zona. 

5.17 Control de qualitat 

Per al control de qualitat s’ha determinat uns loteigs màxims i s’acompanyen de les 

medicions corresponents a les diferents unitats d’obra. Aquest control de qualitat que 
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exerceix l’administració correspon aproximadament al 20% dels assaigs d’autocontrol 

que realitzi el contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran a càrrec del contractista l’abonament dels 

assaigs fins a un valor corresponent a l’1 % del pressupost. 

5.18 Revisió de preus 

En el cas del projecte que ens ocupa, la duració estimada de l’obra és de 8 mesos i per tant no 

es veuria afectada per la revisió de preus.  

5.19 Classificació del contractista 

 

Tot i que la partida amb major pes al pressupost és la construcció de les parets a banda i banda 

de la carretera, s’adopta per a la classificació del contractista els corresponents a la explanació 

i als ferms amb mescla bituminosa donat que es tracta d’una obra de carretera. 

A Preparació del terreny:  

A-2 Explanacions: 622,000.39 € (13,39%) 

GRUP G Vials i pistes: 

G-4 Ferms amb mescles bituminoses 416.911,34 € (6,94%) 

 

GRUP SUBGRUP IMPORT CATEGORIA 

A A-2 622,000.39 € D 

G G-4 416.911,34 € D 

 

5.20 Pressupost pel coneixement de l’administració 

El pressupost de l’obra és de 7,340,074.42 EUROS (SET MILIONS TRES-CENTS QUARANT MIL 

SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS). 

Barcelona, a 22 de maig de 2013 

L’enginyer redactor del projecte 

 

Manel Rivera Bennàssar 
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1 Antecedents. 
 
En  les darreres dues dècades s’ha vist augmentada d’una forma molt notable la 

població de les urbanitzacions de la Marina de Llucmajor, que s’ha vist reflectit en un 

creixement del trànsit molt pronunciat, de l’ordre del 2 al 2,5 % anual.  

La carretera Ma-6014 és la única carretera d’accés a aquestes urbanitzacions des del 

pol més important atractor i generador de viatges que és Palma a través de la sortida 

13 de la Ma-19 (Autopista de Llevant) i també de s’Arenal, principal nucli de la zona a 

més del poble de Llucmajor. Es tracta d’una carretera de calçada única amb dos carrils 

de circulació en que tot i ser una traça majorment rectilínia, la baixa visibilitat degut als 

canvis de rasant constants i el gran nombre d’enllaços provoca la prohibició 

d’avançament en la major part del recorregut limitant i agreujant el comfort i la 

seguretat, a més del seu nivell de servei . 

D’altra banda existeix una carretera molt secundària, coneguda com camí de Sa Torre, 

que uneix les urbanitzacions amb el nucli de Llucmajor, però que no representa una 

alternativa de recorregut cap a s’Arenal i Palma degut a una fort augment de distància 

recorreguda i la baixa qualitat del camí, tot i amb les millores sofertes els últims anys. 

Així, en les hores puntes del matí es dóna una situació de congestió sobretot a les 

rotondes de Cala Blava i les dues existents a s’Arenal. Aquest fet és encara més notori 

en els mesos estivals degut a l’augment poblacional per la oferta turística. 

D’altra banda, és una carretera molt utilitzada per a rutes cicloturístiques, per la qual 

cosa, la presència de ciclistes en la carretera, juntament amb la baixa visibilitat en 

alguns trams i la gran quantitat d’accessos provoca una sensació de inseguretat 

elevada davant l’elevat volum de trànsit que hi circula. 

Aquest projecte no es pot veure en cap tipus de planejament ni pla director 

d’infraestructures consultable a la direcció insular de carreteres del Consell de 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 0. Antecedents i raó de ser. 

Pàg. 3 

Mallorca. És fruit d’un anàlisi personal provocat pel continuat ús de la carretera de la 

qual es pretèn construir la variant que es recull en el present projecte. 

 

2 Raó de ser. 
 

Davant d’aquests fets, la carretera que es planteja com una variant de la Ma-6014 al 

seu pas per s’Arenal té per objecte la reducció del volum de trànsit que circula pel tram 

comprès entre el pk 0 i el pk 6 d’aquesta. S’estima que la reducció del volum de trànsit 

seria, un cop estabilitzats els fluxes, del 50% ja que la distància del recorregut entre el 

pk 6 de la Ma-6014 i la sortida 13 de la Ma-19 resulta ser la mateixa per als dos 

itineraris –l’existent i la variant que es proposa-. 

Aquesta disminució del trànsit milloraria diversos aspectes. D’una banda es disminuiria 

notablement el temps de congestió, que suposa un estalvi de temps i de carburant.  

Pel que fa a la alternativa d’itineraris d’accés a la zona és de vital importància, ja que es 

disposa d’una única carretera d’accés que, en cas de qualsevol incidència o tasca 

important de manteniment que obligui tallar la actual carretera obliga als usuaris a fer 

un tomb d’uns 16 km. 

D’altra banda la millora de la seguretat seria important, donada la qualitat de la traça 

de la nova carretera en vers a l’actual com es va detallant en el decurs del present 

projecte, com és la eliminació del drenatge en cunetes i la inclusió d’una berma a 

banda i banda de la calçada responent al concepte actual de “carreteres que 

perdonen”. Finalment, la inclusió d’un carril bici annex a la carretera dóna una 

alternativa a la actual carretera i per tant suposa també una millora important en la 

seguretat dels ciclistes.  

 



Annex 1. Anàlisi d’alternatives. 
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1.  Objectiu. 

En el present annex es presenten les diferents alternatives tingudes en compte per donar 

solució a la problemàtica actual de la carretera Ma-6014. 

2. Alternatives plantejades 

Les opcions plantejades són 4, les quals es reflexen en un anàlisi multicriteri. 

En primer lloc (A1) es planteja el desdoblament de la Ma-6014 des des del PK 0 fins al PK 6. 

Aquesta alternativa no resol el problema que representa tenir una única carretera que uneixi 

les urbanitzacions amb l’autopista Ma-19, així que en cas que es produïs qualsevol incident en 

aquesta carretera l’accés a les urbanitzacions queda reduït al Camí de Sa Torre, el qual no pot 

absorbir l’augment del volum de trànsit. Això va quedar palès als dos incendis produïts a Son 

Verí els passats mesos de juliol i agost de 2012. 

En segon lloc (A2) es considera la adequació del Camí de Sa Torre. Resulta complicada degut a 

la traça del camí actual, amb molts revolts de 90 graus, i per tant seria gairebé com refer la 

carretera. Aquesta actuació comportaria la expropiació de petites parceles de propietaris 

agrònoms, a més de la inevitable afectació a l’oratori de Sa Torre catalogat com a patrimoni de 

l’ajuntament de Llucmajor. A més, el camí de Sa Torre comunica les urbanitzacions amb el 

poble de Llucmajor, i per tant no resulta una alternativa als desplaçaments cap a Palma que 

són els majoritaris, ja que suposaria un augment en la distància de l’ordre de 10km . 

En tercer lloc (A3) es pensa en la construcció d’una nova carretera d’accés directe a la Ma-19 

per la finca de Son Granada, amb origen a una rotonda de nova construcció a l’enllaç de la 

urbanització Maioris –Décima i final a la rotonda de la sortida 15 de la Ma-19. 
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Finalment es planteja una quarta opció (A4), que es la construcció d’una nova carretera 

seguint la traça de la antiga linia de ferrocarril de Palma a Llucmajor, amb inici al mateix punt 

que la alternativa 3 però final a la sortida 18 de l’autopista, per tant ja s’intueix que la distància 

a Palma s’incrementa. 

En la pàgina següent es mostra una planta amb les alternatives plantejades, i on es pot veure 

la distància de recorregut per a cada una d’elles. 

 

 

 

 





3. Anàlisi multicriteri 

En l’anàlisi multicriteri s’han considerat els següents aspectes d’avauluació: 

 Temps de congestió en referència al temps en que es produiran retencions. Es pot 

veure que pel que fa al desdoblament té una valoració inferior que a la resta donat 

que els desdoblaments augmenten la capacitat del tram però a les rotondes existents 

a s’Arenal seguirien produïnt-se retencions. 

 Temps de viatge, en el qual s’han tingut en compte dos paràmetres. D’una banda el 

temps de viatge al nucli principal del municipi (Llucmajor) i el temps de viatge a la 

ciutat de Palma, pol atractor de la majoria de viatges. Aquest temps de viatge s’obté 

amb la ponderació del 80% del temps de viatge a Palma i el 20% del temps de viatge a 

Llucmajor. 

 A1 A2 A3 A4 

Temps Viatge a Llucmajor (20%) 3 10 5 7 

Temps Viatge a Palma (80%) 7 2 9 7 

Temps Viatge ponderat 6,2 3,6 8,2 7 

 

 Expropiacions: S’ha fet una valoració segons el nombre de finques afectades 

ponderades segons la afectació. Es fa una valoració del 80% de finques interceptades 

que queden dividides en dos parts, i el 20% de finques afectades en els seus límits 

actuals. 

 Emissions: Es té en compte les emissions segons en funció del temps de congestió. 

 Alternativa de viatge, segons si es dona una segona opció per al desplaçament entre 

les urbanitzacions i la autopista Ma-19. 

 Cost econòmic, segons una estimació de cost per kilòmetre de cada alternativa. 

 

 
Ponderació 

 
A1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.1 
 

1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.15 
 

0.93 0.54 1.23 1.05 

Expropiacions 0.1 
 

0.8 0 0.8 0.6 
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Emissions 0.1 
 

0.5 0.3 0.8 0.6 

Alternativa de viatge 0.15 
 

0 1.5 1.5 1.5 

Cost econòmic 0.15 
 

6 3 5 2 

Acceptació social 0.25 
 

1.5 0.75 1 1 

TOTALS 1 
 

11.653 8.782 13.022 9.442 

 

 

Amb tot això, la tercera alternativa es considera la millor opció ja que, d’una banda, no suposa 

un augment en distància en els desplaçaments a Palma, però sí una reducció de temps ja que 

una part d’aquests quilòmetres passen a ser per autopista.  A més, es presenta com una 

alternativa de viatge a la única carretera actual (Ma-6014) evitant els importants col·lapses 

actuals en hores de màxima afluència (hores punta) i en cas d’incidència. 

4. Contrast de resultats 

Amb la finalitat d’analitzar la validesa del treball exposat, s’ha realitzat un anàlisi de sensibilitat 

i robustesa que consisteix en la variació de la ponderació atorgada a cada aspecte a valorar. Es 

comprova que després d’aplicar tots els valors de ponderació a tots els aspectes valorats, la 

millor alternativa resultant és la mateixa, tal com es mostra en la següent taula: 

 Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5 Prova 6 Prova 7 

Temps de congestió 0.1 0.25 0.15 0.15 0.1 0.1 0.15 

Temps de Viatge 0.15 0.1 0.25 0.15 0.15 0.1 0.1 

Expropiacions 0.1 0.15 0.1 0.25 0.15 0.15 0.1 

Emissions 0.1 0.1 0.15 0.1 0.25 0.15 0.15 

Alternativa de viatge 0.15 0.1 0.1 0.15 0.1 0.25 0.15 

Cost econòmic 0.15 0.15 0.1 0.1 0.15 0.1 0.25 

Acceptació social 0.25 0.15 0.15 0.1 0.1 0.15 0.1 

 

Amb això, els resultats obtinguts han estat els següents: 
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Prova 2: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.1 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.15 0.93 0.54 1.23 1.05 

Expropiacions 0.1 0.8 0 0.8 0.6 

Emissions 0.1 0.5 0.3 0.8 0.6 

Alternativa de viatge 0.15 0 1.5 1.5 1.5 

Cost econòmic 0.15 6 3 5 2 

Acceptació social 0.25 1.5 0.75 1 1 

TOTALS 1 11.653 8.782 13.022 9.442 

 

Prova 3: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.15 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.25 1.55 0.9 2.05 1.75 

Expropiacions 0.1 0.8 0 0.8 0.6 

Emissions 0.15 0.75 0.45 1.2 0.9 

Alternativa de viatge 0.1 0 1 1 1 

Cost econòmic 0.1 6 3 5 2 

Acceptació social 0.15 0.9 0.45 0.6 0.6 

TOTALS 1 11.023 8.042 12.742 8.942 
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Prova 4: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.15 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.25 1.55 0.9 2.05 1.75 

Expropiacions 0.1 0.8 0 0.8 0.6 

Emissions 0.15 0.75 0.45 1.2 0.9 

Alternativa de viatge 0.1 0 1 1 1 

Cost econòmic 0.1 6 3 5 2 

Acceptació social 0.15 0.9 0.45 0.6 0.6 

TOTALS 1 11.923 8.492 13.342 9.542 

 

Prova 5: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.1 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.15 0.93 0.54 1.23 1.05 

Expropiacions 0.15 1.2 0 1.2 0.9 

Emissions 0.25 1.25 0.75 2 1.5 

Alternativa de viatge 0.1 0 1 1 1 

Cost econòmic 0.15 6 3 5 2 

Acceptació social 0.1 0.6 0.3 0.4 0.4 

TOTALS 1 11.903 8.282 13.522 9.542 
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Prova 6: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.25 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.1 0.62 0.36 0.82 0.7 

Expropiacions 0.15 1.2 0 1.2 0.9 

Emissions 0.1 0.5 0.3 0.8 0.6 

Alternativa de viatge 0.1 0 1 1 1 

Cost econòmic 0.15 6 3 5 2 

Acceptació social 0.15 0.9 0.45 0.6 0.6 

TOTALS 1 11.143 7.802 12.112 8.492 

 

Prova 7: 

 
Ponderació A 1 A 2 A 3 A 4 

Temps de congestió 0.15 1.923 2.692 2.692 2.692 

Temps de Viatge 0.1 0.62 0.36 0.82 0.7 

Expropiacions 0.1 0.8 0 0.8 0.6 

Emissions 0.15 0.75 0.45 1.2 0.9 

Alternativa de viatge 0.15 0 1.5 1.5 1.5 

Cost econòmic 0.25 6 3 5 2 

Acceptació social 0.1 0.6 0.3 0.4 0.4 

TOTALS 1 10.693 8.302 12.412 8.792 
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Com s’ha comprovat, la millor alternativa resulta sempre la alternativa 3, corresponent a la 

construcció d’una carretera de nova planta per la Marina de Llucmajor fins a la sortida 15 de la 

Ma-19. 
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Annex 1. Planejament i Trànsit 

1 Introducció. 

 

En el present annex s’analitza el planejament urbanístic del municipi afectat, 

Llucmajor, i s’avaluen els  aforaments de  trànsit recopilats del Consell de Mallorca.  

 

2 Planejament Urbanístic. 

 

El planejament municipal constitueix l’instrument d’ordenació dels territoris 

municipals, amb l’objectiu de definir la estructura urbanística general dels 

municipis, la classificació del sòl i l’establiment dels règims jurídics corresponents 

a les distintes categories i la regulació de la urbanització, edificació i ús del sòl de la 

totalitat dels terrenys inclosos en el terme municipal.  

El municipi afectat per la construcció de la nova carretera que es projecta és 

Llucmajor. 

La traça de la carretera discorre per sòl rústic on al planejament no hi ha prevista 

cap reserva de sòl per a cap tipus d’activitat. Així doncs, podem concloure que el 

projecte és compatible amb el planejament urbanístic actual del municipi. 

3 Trànsit. 

Per a aquest apartat s’ha consultat el mapa de IMD de la illa de Mallorca de l’any 

2011, el qual mostra una IMD de la carretera PM-6014 – de la qual es proposa la 

variant – de 18461 veh/dia. 
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Dels aforaments cedits pel Consell de Mallorca a la rotonda de la depuradora de 

s’Arenal s’extreu un tant per cent de pesats del 6,5%.  

Com la longitud des del punt on comença la variant (urbanització Maioris-Décima) 

fins a la sortida 13 de la Ma-19 és la mateixa, s’estima que la nova carretera 

absorbirà (un cop equilibrats els fluxos després de l’efecte de l’aparició d’una 

carretera nova) el 50% de la IMD de la PM-6014, mantenint-se el tant per cent de 

pesats.  

Així doncs, la IMD de la futura carretera serà de, aproximadament, 9230 vehicles, 

amb 600 vehicles pesats / dia.  

Aquesta IMD correspon a un trànsit T2 segons la instrucció 6.1-IC. 

 

Pel que fa a la previsió de creixement, l’històric mostra un creixement mitjà d’un 2,2% 

des de 2003 fins 2011 –que respon a l’augment poblacional de la zona-  tot i que en els 

dos últims anys s’observa un decreixement del 0,5% . Si es consulten els plans de 

creixement del PGOU de les urbanitzacions de la marina de Llucmajor s’observa que és 

molt menor que el creixement produït els últims anys. Així, es dedueix que la taxa de 

creixement del trànsit s’anirà estabilitzant. Si es planteja una taxa de creixement del 

voltant d’un 1% anual, en 25 anys la IMD resultaria de 23667.85 veh/dia, i una 

IMDpesats de 1538 veh/dia; clarament dins l’ interval corresponent a un T2, amb marge 

de creixement fins al 1,2%. 

Així doncs, s’estima que degut a les circumstàncies econòmiques  queda més que 

justificada la adopció d’un trànsit T2 per a una màxima adequació i ajust del pressupost.  
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1 Introducció. 
 
 
El present annex pretén descriure la geologia per on discorre la nova carretera. S’ha 

consultat la cartografia escala 1:50.000 (Mapa geológico de España) de l’Instituto 

Tecnológico Geominero de España, i del mapa geològic disponible de l’IDEIB. Aquesta 

cartografia s’adjunta al final del present annex. A més, s’ha fet una observació al camp dels 

materials de superfície.    

 

2 Caracterització del Terreny. 
 
Segons la cartografia consultada, a la marina de Llucmajor per on discorre la traça de la 

nova carretera trobem Eolianites del quaternari (marès) i episodis de dipòsits al·luvials i 

col·luvials (llims, argiles i graves).  

Val a dir que próxima a la traça trobem una cantera, el que és un bon indicador per pensar 

que estem tractant un terreny molt rocós.  
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En les sortides a camp (fotografíes  mostrades en aquest document) s’ha observat la 

afloració de roca en algunes zones, i una capa d’uns 20 cm de terra vegetal en altres. Amb 

això, es considera un sòl adequat davant la possible aparició de llims, graves i argiles – a 

falta de més dades que s’aconseguirien mitjançant assajos d’extracció de mostres entre 

d’altres - . D’aquesta manera, s’adopta una posició conservadora pel que fa al sòl sobre el 

qual es projecta la nova carretera amb una disminució de dues categories del tipus de sòl i 

una d’explanada. Això és una explanada de tipus E2. 
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3 Solució Adoptada 
Donat el fet que es considera un sòl adequat, la solució necessària per aconseguir una 

explanada de tipus E2 és estendre una capa de 25cm de sòl estabilitzat amb ciment. 

No es discrimina si hi ha floració de roca o no i es decideix estendre el sòl estabilitzat en 

tota la traça per evitar regularitzar la roca, a més de quedar-nos pel costat de la seguretat 

en cas de la aparició d’algun episodi d’altres materials. 

 

4 Ús  dels materials. 
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Els materials petris de la traça es consideren adequats per a la utilització en el ferm com a 

àrid per al sòl ciment sempre que compleixi els requeriments del PG-3, i també com a 

material per a la construcció dels terraplens a més de les parets de pedra disposades a 

banda i banda de la plataforma. Així doncs s’estima que la reutilització del material de 

desmunt arriba al 100% ja que els materials més rocosos podran ser utilitzats en la 

formació de terraplens i pedraplens, a més dels àrids per a sòl ciment i parets; mentre que 

els materials més fins desagregats podran ser disposats en la coronació dels terraplens o 

pedraplens -sempre i quan, amb els assajos pertinents, es determini que aquests materials 

són aptes per a la seva utilització segons les exigències de la normativa PG-3-, i en la 

anivellació dels terraplens amb les terres vegetals adjacents.  

Aquesta demanda de material per al sòl-ciment i les parets que s’han inclòs per a 

equilibrar el balanç de moviment de terres sumen aproximadament 25.000 m3. 

 

5 Excavabilitat i Ripabilitat. 
 
Pel que fa a les roques toves (calcàries) s’utilitzaran sistemes de ripat de tipus martell, 

mentre que per als materials disgregats serà suficient amb maquinaria convencional 

d’excavació com són les pales excavadores. 

Això és que s’assumeix la existència de roca calcària en la major part de la traça i per tant 

serà necessari utilitzar mètodes de martelleig per disgregar la roca. Els materials 

excedents que resultin seran recollits per una pala excavadora i reservats a l’obra per a la 

posterior utilització en els pedraplens i en la execució de les parets laterals de paret seca i 

del ferm. 
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1 Introducció. 
 
 
En el present annex es calculen els cabals provocats per la pluja a les conques 

interceptades pel traçat de la nova carretera d’accés a la Ma-19 a la Marina de 

Llucmajor, els quals serviran de base per al dimensionament de les obres de fàbrica i 

els corresponents sistemes de drenatge.   

 

El càlcul de cabals es realitza pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge 

Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 

 

2 Climatologia 

 
Segons la classificació de Köppen, les Balears Orientals s'inclouen en el clima temperat 

càlid. En la classificació de Emberger (Q = 43,0), el clima de la zona seria de tipus 

Meditarrani semi àrid. Es caracteritza per estius càlids, amb absència gairebé total de 

precipitacions, i hiverns temperats. Les precipitacions es produeixen sobretot en la 

tardor i la primavera. Aquestes circumstàncies tenen origen en l'alternança estacional 

de les influències de dos tipus de circulació: 

 A l'hivern domina la influència de les baixes pressions del front polar. En aquest 

període es produeixen les típiques variacions de temps d'aquesta estació, amb 

alternança de vents del sud-est i temperatures sueves amb episodis ennuvolats 

i plujosos que s'alternen amb altres de bon temps; enfront dels del nord i nord-

est, de vegades forts, gairebé sempre amb temperatures mes baixes, i fins i tot 

amb gelades nocturnes (mes rares al litoral) quan estan associades amb 

l'anticicló eurosiberià hivernal. Són freqüents els xàfecs i tempestes, sobretot 

durant la tardor i principis de l'hivern. Les nevades, que en comptades ocasions 

arriben al litoral, solen estar lligades a les deveccions de component N i NE amb 

màxims al gener, febrer, i desembre, per ordre de major a menor freqüència. 

 A l'estiu domina la influència de les altes pressions subtropicals. A les Balears es 

produeix l'ascens latitudinal de l'anticicló de les Açores, que arriba a estendre 

pel Mediterrani Occidental sense assolir pressions molt altes, encara que si 
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prou com per mantenir els cels clars i permetre que la major part de la radiació 

solar estival arribi a la superfície terrestre i calent mar i terra. D'aquesta 

manera, es produeix la combinació d'altes temperatures i absència de 

precipitacions. 

A la taula de la pàgina següent apareixen les dades de temperatura mitjana anual i de 

pluviositat d’algunes localitats del municipi. 

 

LOCALITAT TEMPERATURA 

MITJANA ANUAL (ºc) 

PLUVIOSITAT 

(mm) 

Marina 17 450 

Cala Blava 17.1 367 

Cap Enderrocat 16 390 

Badia Blava 16.5 375 

Cap Blanc 16.6 335 

S’Estella 16.9 313 

Massís de Randa 16 500 

S’Arenal 16.7 400 

Llucmajor 16.3 450 

 

Temperatures 

La temperatura mitjana del municipi es manté entre 16 i 17 º C sent al hivern la 

mitjana de 10,2 º C i a l'estiu de 24,9 º C. Durant els mesos de novembre a març poden 

presentar ocasionalment temperatures mínimes inferiors als 0 º C. Per contra, les 

onades de calor han arribat fins a valors de 40 º. 

Règim de Pluges 

El clima del municipi és un clima mediterrani caracteritzat per un període de sequera a 

l'estiu i una època de precipitacions que sol aconseguir el seu màxim a l'octubre. Els 

mesos d'octubre a desembre presenten una major pluviositat si bé a partir de gener la 

pluja és escassa i pràcticament inexistent a l'estiu, de manera especial a l'agost. La 

precipitació mitjana anual varia al llarg del terme i oscil·la entre les zones més humides 
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del nord del municipi, que poden arribar a 550 mm i els 350 mm de Sa Marina que és 

la zona més seca. 

La distribució de les pluges és molt irregular i se solen donar amb freqüència forts 

aiguats concentrant-se les pluges anuals en diverses jornades. 

 

3 Hidrologia. 
 

En el present apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona 

d'estudi necessàries per al posterior dimensionament del drenatge de la nova 

carretera que es projecta. 

3.1 Pluviometria. 

Amb l’històric de dades s’ha establert un mapa de isohietes per a diferents períodes de 

retorn. Pel que fa a la carretera que s’està projectant, adoptarem un període de retorn 

de 100 anys per ser una obra transversal, i per tant el mapa de isohietes corresponent 

és el següent.  

 

Com es pot observar, a la zona que ens interessa correspon una Pd de 110mm. 
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3.2 Càlcul de cabals. 

 

El mètode d'estimació dels cabals associats a distints períodes de retorn depèn de la 

grandària i natura de la conca. 

En tot cas, el mètode apropiat utilitzat per al càlcul dels cabals de disseny és l'indicat 

en la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge Superficial” (método 

hidrometeorológico).  

 

El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté amb 

la fórmula: 

 

K

AIC
Q t 
  

On: 

Q - Cabal en m3/seg. 

C - Coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada. 

It - Intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn 

considerat i un    temps igual al mateix temps de concentració. 

A - Superfície de la conca en Km2. 

K – Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 3. 

 

3.2.1 Període de retorn. 

 

El període de retorn és un interval de temps de magnitud tal que un esdeveniment 

(intensitat de pluja) és superat en mitjana al menys un cop en aquest interval. En el cas 

de la nostra carretera prenem un temps de 100 anys per ser una obra transversal.  

 

3.2.2 Temps de concentració. 
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El temps de concentració ha estat calculat tenint el conte el pendent i la longitud de la 

llera principal. Els valors obtinguts es mostren en la taula resum mostrada a l’apartat 

3.2.6 del present annex. 

 

3.2.3 Coeficient d’escorrentiu. 

 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la 

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

corresponent al període de retorn i el llindar d’escorrentiu Po(mm), a partir del qual 

s'inicia aquesta. 

 

Així mateix, l'estimació inicial del llindar d’escorrentiu Po(mm) és funció d'altres 

factors que depenen de la natura de la conca; l'ús de la terra, el pendent, les 

característiques hidrològiques i del tipus de sòl. 

 

Aquest valor ha de corregir-se amb el coeficient regional corrector del llindar 

d’escorrentiu (per tenir en compte el règim de precipitacions), que per a les Illes 

Balears es pren un valor de 2,7segons. 

 

El valor que pren el coeficient d’escorrentiu, segons la Norma 5.2-IC és de: 

1
'
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C - Coeficient d’escorrentiu (adimensional). 
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Pd – Volum total de precipitació diària màxima per a un període de retorn (mm). 

Po’ – Llindar d’escorrentiu corregit pel factor regional (mm). 

En el meu cas s’ha considerat un valor de Po corresponent a un sòl de tipus D 

(impermeable) i espessor de massa forestal mitja segons la experiència obtinguda al 

camp. 

 

3.2.4 Intensitat mitjana de precipitació. 

 

La precipitació diària màxima, Pd, corresponent al període de retorn de 100 anys, és de 

110mm. 

 

Per tant la intensitat màxima diària de precipitació, Id, corresponent al període de 

retorn de 100 anys és: 

58,4
24

 d
d

P
I mm/h 

 

D'acord amb la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge Superficial” es pot 

considerat a Mallorca (Illes Balears) un valor mitjà de: 

I1 / Id = 11,5 

 

Font: Instrucció 5.2.-I.C: “Drenaje Superficial”. 

 

La intensitat mitjana It (mm/h) de precipitació per al posterior càlcul de cabals de 

referència per s'obté mitjançant la fórmula proposada per la Instrucció 5.2-I.C, en 

l'apartat 2.3: 
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3.2.5 Superfícies de les conques interceptades. 

 Aquest càlcul ha estat realitzat mitjançant la operació amb un mapa 

ràster facilitat pel Consell de Mallorca i la aplicació “sextante” aplicada 

sobre el software GvSig. Es detecten cinc conques que ens afecten, amb 

les característiques següents: 

 

 

 Àrea 
(km2) 

Longitud 
(km) 

Cota màx 
(m) 

Cota mín 
(m) 

Pendent 
(%) 

Conca 1 4,9 3,6 130,1 79,8 0,01 

Conca 2 3,6 3,7 125,6 55,1 0,02 

Conca 3 1,9 3,1 139,1 45,7 0,03 

Conca 4 7,5 5,3 131,8 41,9 0,02 

Conca 5 4,3 5,4 143,9 49,6 0,02 

 

3.2.6 Resultats Obtinguts. 

 
En la següent taula es mostren els valors obtinguts. 

 Temps concentració 

(h) 

Intensitat mitjana 

(mm/h) 

Cabal 

(m3/s) 

Conca 1 1,79 36,40 12,80 

Conca 2 1,72 37,36 9,65 

Conca 3 1,38 43,06 5,87 

Conca 4 2,31 30,74 16,54 

Conca 5 2,33 30,56 9,43 

 

 

3.3 Secció Hidràulica necessària 

3.3.1 Mètode de càlcul 

Per a la secció hidràulica, s’ha calculat mitjançant la fórmula de Manning   

                    , on: 
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S és la superfície de la secció del tub o caixó. 

R és el radi hidràulic, calculat com  
          

                
 

I és la línia d’energia d’aigua, que s’aproxima al pendent del terreny. 

K és el coeficient de rugositat, que com es tracta de formigó s’adopta un valor de 

66,66. 

3.3.2 Paràmetres 

 

 Tipus d’obra 

(m) 

nombre de 

caixons 

C. Rugositat Pendent 

(%) 

Longitud 

(m) 

Conca 1 3x2 1 66,666 0,013972222 3622,06 

Conca 2 3x2 1 66,666 0,019054054 3710,96 

Conca 3 3x2 1 66,666 0,030129032 3051,34 

Conca 4 3x2 1 66,666 0,016962264 5304,16 

Conca 5 3x2 1 66,666 0,017462963 5356,30 

 

3.3.3 Resultats 

 

Els resultats obtinguts es mostren a continuació: 

 

 

Cabal a desguassar 

(m3/s) 

Cabal total desguassat 

(m3/s) 

Conca 1 12,80 33.75 

Conca 2 9,65 39.41 

Conca 3 5,87 49.56 

Conca 4 16,5 37.19 

Conca 5 9,43 37.73 

 

3.3.4 Solució Adoptada 

S’entén que la solució més adequada no és només aquella que satisfà els criteris 

hidràulics, sinó que ha de ser un compendi d’elements. Així, tot i que pugui semblar 
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que per als cabals a desguassar està sobre dimensionat, s’ha optat per col·locar com a 

obres hidràuliques caixons prefabricats de 3x2, responent a unes necessitats 

mediambientals –ja que fan el servei de passos de fauna- i a unes necessitats dels 

propietaris de les finques afectades, ja que així se’ls dona la oportunitat de creuar la 

carretera per sota la carretera sense perill. 

A continuació es mostra la relació d’obres de fàbrica disposades segons la seva 

situació: 

Pk Conca Tipus d’obra de fàbrica Longitud Cota rasant Cota inferior 

0+589 1 Marc prefabricat 3x2 28 81,963 78,906 

1+862 2 Marc prefabricat 3x2 24 62,904 59,791 

3+085 3 Marc prefabricat 3x2 24 56,121 53,049 

3+875 4 Marc prefabricat 3x2 24 51,515 48,375 

4+891 5 Marc prefabricat 3x2 22 57,227 52,269 

 

3.4 Drenatge de la Carretera 

3.4.1 Introducció 

La carretera es projecta amb un bombament del 2% des del centre de la calçada cap a 

l’exterior. El drenatge de la carretera es farà mitjançant la col·locació de tubs drens de 

manera longitudinal dins una rasa cobert amb material granular a banda i banda de la 

carretera en tota la longitud de la traça.  

El que es pretén és la eliminació de les cunetes per disminuir al màxim els danys 

personals en cas de sinistre, tal com s’ha anat fent en les obres projectades pel Consell 

Insular de Mallorca en els últims temps. 

 

3.4.2 Superfície a desguassar 

La superfície a desguassar és la corresponent a la superfície del paviment de la 

carretera. Com es projecta una carretera de 10m d’ample, la superfície total a 

desguassar és de 52856,08m2 la qual es subdivideix en 6 trams segons el punt baix on 

desaigua. Així els trams amb les seves característiques són els següents: 

Tram pk inicial pk final Obra de fàbrica Superfície (m2) Pendent Longitud 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 4. Hidrologia 

Pàg. 12 

1 0 0+589,719 OF1 (3x2) 5897,2 0,555 589,719 

2 0+589,719 1+862,537 OF2 (3x2) 12728,18 0,592 1272,818 

3 1+862,537 3+085,323 OF3 (3x2) 12227,86 0,565 1222,786 

4 3+085,323 3+875,383 OF4 (3x2) 7900,6 0,507 790,06 

5 3+875,383 4+891,122 OF5 (3x2) 10157,39 2,034 1015,739 

6 4+891,122 5+285,607 OF5 (3x2) 3944,85 0,394485 2,036 

 

Amb aquestes característiques s’ha calculat la intensitat amb un temps de 

concentració de 8min seguint el mateix mètode racional utilitzat en el càlcul de cabals 

de l’apartat 3.2 del present annex. Aquesta intensitat és de 162,89 mm/h per a un 

temps de concentració de 10 anys. 

Amb la intensitat resultant s’ha calculat el volum de les rases drenants necessàries per 

absorbir el volum d’aigua. Aquest càlcul es basa en la comparació entre el cabal 

d’escorrentiu en un terreny natural (coeficient d’escorrentiu natural de 0,21) i el cabal 

d’escorrentiu en la carretera impermeable (coeficient d’escorrentiu de 1) com es 

mostra a continuació: 

          

   
  

   
 = 12,61 

Amb això, els valors obtinguts són els següents per a cada tram: 

Tram Qs = Cn·I·A qs 

1 20,6789332 12,6135542 

2 44,6322295 12,6135542 

3 42,8778233 12,6135542 

4 27,7039916 12,6135542 

5 35,6175794 12,6135542 

6 13,832885 12,6135542 

 

Amb el valor de la qs es pot obtenir el valor de ha mitjançant l’àbac que es mostra a 

continuació. 
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El valor de ha obtingut és 54, mitjançant el qual podem calcular el volum de la següent 

manera: 

            

Fixant la longitud que correspon a la longitud de cada tram i l’amplada de la rasa de 

40cm, podem obtenir la profunditat necessària de la rasa com es mostra a continuació: 

 

Tram V (m3) V/2 
(dues bermes) 

ample llarg profunditat 

1 300,7572 150,3786 0,4 589,719 0,6375 

2 649,13718 324,56859 0,4 1272,818 0,6375 

3 623,62086 311,81043 0,4 1222,786 0,6375 

4 402,9306 201,4653 0,4 790,06 0,6375 

5 518,02689 259,013445 0,4 1015,739 0,6375 

6 201,18735 100,593675 0,4 394,485 0,6375 

 

A més, al fons de la rasa es col·locarà un tub dren per anar evacuant les aigües cap als 

respectius punts baixos (coincidint amb els obres de fàbrica) de diàmetre 400mm. 

3.4.3 Sol·lució adoptada 

Amb els càlculs anteriors es determinen les dimensions de les rases dels 6 trams en 

que s`ha subdividit la carretera en termes de drenatge. 
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Tram pk inicial pk final Obra de fàbrica V (m3) ample llarg profunditat Diàmtre dren 

1 0 0+589,719 OF1 (3x2) 300,7572 0,4 589,719 0,6375 160 

2 0+589,719 1+862,537 OF2 (3x2) 649,13718 0,4 1272,818 0,6375 160 

3 1+862,537 3+085,323 OF3 (3x2) 623,62086 0,4 1222,786 0,6375 160 

4 3+085,323 3+875,383 OF4 (3x2) 402,9306 0,4 790,06 0,6375 160 

5 3+875,383 4+891,122 OF5 (3x2) 518,02689 0,4 1015,739 0,6375 160 

6 4+891,122 5+285,607 OF5 (3x2) 201,18735 0,4 394,485 0,6375 160 

 

3.4.4 Rotonda Ma-6014. 

Per al drenatge de la rotonda d’enllaç a la Ma-6014 de nova construcció, es preveu la 

construcció de tres embornals que recullin l’aigua de la propia rotonda i les que li 

puguin arribar de les entrades que hi puguin abocar l’aigua.  

Aquests embornals estan connectats mitjançant tubs de PVC de 400mm amb un pou 

de registre de 80cm de diàmetre situat al punt baix de la rotonda. 

D’aquest pou surt un tub de 400mm que connecta amb el tub dren de la rasa de 

drenatge longitudinal del tronc de la carretera. 

D’aquesta manera s’evita l’abocament incontrolat d’aigües fora de la rotonda sino que 

les aigües recollides a la rotonda són conduïdes i abocades conjuntament amb les 

recollides en el primer tram del tronc de la carretera fins a la obra de fàbrica número 1.  

D’altra banda, el centre de la rotonda estarà coberta amb material granular que filtrarà 

l’aigua cap al subsòl.  

 

 

 



 

Annex 5. Moviment de terres. 
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Donada la qualitat del material existent a la zona, especificat en l’annex de Geologia, 

s’utilitzarà el material provinent d’excavació per a la explanada i el ferm. A més, aquest 

material rocós serà aprofitat també per a la construcció de les parets a banda i banda 

de la explanada imitant l’estil característic de les Illes Balears anomenat paret seca. 

 

Aquests volums necessaris han sigut tinguts en compte per a la definició del perfil 

longitudinal, a fi de buscar un equilibri entre desmunts i terraplens per minimitzar els 

materials de rebuigs i buscar al màxim la sostenibilitat en el projecte. El material que 

intervé en el moviment de terres serà el següent: 

  

Terraplè o Pedraplè total:  94399 m3 

 Excavació en desmunt total: 132634 m3 

 Material de la traça utilitzat en la formació de  terraplè:  94399 m3 

 Material de la traça utilitzat en el ferm: 13410 m3 

 Material de la traça utilitzat en les parets laterals: 11571 m3 

 Balanç: +13254 m3 

 

Finalment, el material sobrant degut al balanç positiu haurà de ser transportat a 

abocadors, on la agressió al paisatge sigui mínima i no faci malbé cap zona de cultiu o 

cap zona d’aprofitament del sòl, seguint les prescripcions que es marquen a l’annex 

16.Gestió de residus. 

 

 



Annex 6. Traçat. 
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1 El tronc de la carretera. 

1.1 Introducció 

 

En aquest apartat es defineixen les característiques geomètriques en planta i en alçat 

de totes les alineacions de la carretera que es projecta. La traça de la carretera que es 

projecta té una longitud total de 5,285 km. 

 

1.2 Normativa Aplicada 

 

La normativa vigent que s’ha consultat per a la definició de la traça és la “Instrucción 

de Carreteras. Norma 3.1 – I.C. Trazado” desembre 1999 de la “Secretaria de Estado de 

Infraestructuras y Transporte. Dirección General de Carreteras”. 

 

1.3 Software utilitzat 

 

Seguint la metodologia de definició de projectes del Consell de Mallorca, s’ha utilitzat 

el software CLIP de TOOLSA per a la definició de la traça. Aquest software et permet 

comprovar la adequació de la solució obtinguda amb la normativa vigent. 

 

1.4  Condicionants. 

 

Per a la definició de la traça s’han analitzat quins són els condicionants els quals s’han 

tingut en compte a l’hora d’introduir les dades al programa de traçat. Aquests han 

estat diversos. D’una banda s’ha tingut en compte l’aparició de les torres elèctriques 

detectables mitjançant fotografies aèries del terreny. En aquest aspecte, s’ha passat 

l’eix de la traça pel punt mig entre les torres a fi d’evitar un increment de costos i 

temps d’execució. 
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 D’altra banda, s’ha buscat una distància coherent entre edificacions, i intentant buscar 

el punt mig per produir el mateix impacte a les dues edificacions afectades en cada 

cas. 

S’ha pensat també en trobar la afectació mínima provocada per les expropiacions 

sempre i quan fos possible. Aquest fet es fa palès en el posicionament de l’eix de la 

traça sobre el límit entre les dues finques més grans interceptades. Tot i així, en una 

visita a camp es va comprovar l’estat de la paret mitjanera, per si podia ser utilitzada. 

Es va veure que no era possible la seva utilització com a paret de límit de la carretera, i 

per tant finalment es va posicionar l’eix sobre ella. 

 

Finalment, com a condicions d’inici i final han estat  els punts d’enllaç amb la Ma-6014 

d’una banda i la rotonda de la sortida 15 de la Ma-19 amb les seves rasants 

corresponents.  

1.5 Característiques del Traçat 

 

1.5.1 Tipus de Carretera 

 

El tipus de carretera que es projecta és C-100 de calçada única i dos carrils, un en cada 

sentit de la circulació, i corresponent al grup 1. 
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1.5.2 Velocitat de Projecte 

 

La velocitat de projecte de la nova carretera serà v=100 km/h, d’acord amb el tipus de 

secció que es projecta. 

 

1.5.3 Secció Transversal de la Carretera 

 

En el tronc la carretera tindrà una secció de dos carrils de 3,5m i vorals de 1,5m. 

 

1.5.4 Inici i Final del projecte. Enllaços. 

 

La carretera que es projecta té el seu inici en l’actual carretera Ma-6040 al Pk 6+200 

que correspon a l’enllaç de la urbanització Maioris-Décima. En aquest punt es projecta 

una rotonda de nova construcció per a l’enllaç entre la nova carretera i la Ma-6014 

amb un accés també a la urbanització esmentada. 

El final de la nova carretera es situa a la sortida 15 de la Ma-19 (autopista de Llevant) 

on ja existeix una rotonda. El projecte contempla la modificació de la rotonda per a la 

inserció de la nova carretera. 

 

1.5.5 Distàncies d’avançament i visibilitat 

 

S’han calculat mitjançant el software esmentat a l’apartat 1.3. Al llistat que es mostra 

al final d’aquest annex, es veu com compleix absolutament la normativa excepte en les 

aproximacions a les rotondes, on la velocitat de projecte ja no és 100 sinó 40 km/h. 

 

1.6 Traçat en Planta. 

 

1.6.1 Aspectes generals. 
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El traçat en planta de la nova carretera s’ha definit sobre un terreny pràcticament 

verge i amb una orografia gens pronunciada, per tant s’han pogut acurar els 

condicionants més detallistes com és minimitzar els efectes de les expropiacions sobre 

les finques interceptades –evitar deixar terrenys remanents- o evitar també la 

intercepció de serveis. 

L’eix del tronc principal tant en el seu traçat en planta correspon al centre de la 

calçada, tal com indica la normativa vigent. 

 

1.6.2 Alineacions rectes. 

 

S’ha respectat la normativa pel que fa a la longitud mínima i la longitud màxima de la 

recta entre dues alineacions circulars: 

 

Lmín.s = 1,39 · Vp = 139m  (longitud mínima en traçats en “S” 

Lmín.o = 2,78 · Vp = 278m (longitud mínima en altres casos) 

Lmáx = 16,70 · Vp = 1670m (longitud màxima) 

 

1.6.3 Alineacions circulars. 

 

Els radis de les alineacions circulars emprats es troben compresos entre els següents 

valors: 

Radi mínim: 450 m 

Radi màxim: 1500m 

  

D’altra banda compleixen la normativa en el sentit de variació dels radis en corbes en 

“S” i corbes en “C”. 

1.6.4 Peralts. 

 

El valor màxim del peralt a totes les alineacions és del 8.0% 

 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 6. Traçat 

Pàg. 7 

1.6.5 Corbes de Transició. 

 

Compleixen els criteris de Longitud mínima per als criteris que especifica la norma, 

amb els paràmetres següents: 

Paràmetre A mínim: 182.001 

Paràmetre A màxim:501.000 

 

1.6.6 Rotonda de nova construcció 

 

Radi interior: 30m 

Radi exterior: 40m 

Amplada carrils: 5m 

Peralt: 2% cap a l’interior. 

1.7 Traçat en alçat. 

1.7.1 Aspectes generals. 

 

El traçat en alçat s’ha adaptat a la orografia del terreny existent, i s’ha buscat 

estabilitzar el balanç entre volums de desmunt i terraplè tal com s’especifica en 

l’apartat 3 del present annex. 

A més, s’ha ajustat a les rasants existents als enllaços, i s’ha tingut en compte la 

normativa vigent per garantir una conducció òptima des del punt e vista de la 

seguretat i el confort. 

 

1.7.2 Acords verticals i Pendents. 

 

Els valors límit del paràmetre Kv utilitzats són els següents: 

Valor mínim Kv per acord convex: 4348.4 

Valor màxim Kv per acord còncau: 15276 
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El valor màxim del pendent utilitzat és del 2,61%, inferior al valor màxim indicat a la 

normativa que és del 4%. 

 

1.8 Carril bici 

 

Donat que el carril bici discorre paral·lel a la calçada, tots els paràmetres que s’han 

exposat per a la traça de la carretera són d’aplicació per al carril bici. 

Aquest carril bici es disposa separat del voral de la calçada 2m i amb un ample de 3m. 

 

1.9 Comprovació de normativa 

 

En el llistat que s’adjunta es mostra la comprovació de la normativa realitzada pel 

propi programa. Es pot observar que els paràmetres que no compleixen són a les 

aproximacions de les rotondes d’inici i final, les quals es produeixen a una velocitat 

molt menor de 100km/h, i per tant per a velocitats de 70km/h i 40km/h si que 

complirien. 

2 La rotonda d’intersecció amb la Ma-19. 

 

La intersecció del tronc de la carretera i la Ma-6014 es resòl amb la construcció d’una 

rotonda a l’alçada de la urbanització de Maioris-Décima. 

 

2.1 Radis 

 

La rotonda té un radi interior de 30m i exterior de 40m. Així la calçada està formada 

per dos carrils de 5m d’amplada. 
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2.2 Drenatge 

 

La rotonda té un pendent transversal cap a l’interior del 2%, que pretèn contrarestar la 

força centrífuga del moviment dels vehicles. Aquests fets té repercusions en el 

drenatge interior de la rotonda que es produeix mitjançant embornals connectats a un 

pou de registre i un tub connectat al tub dren de la rasa de drenatge del tronc de la 

carretera. 

L’interior de la rotonda es reblirà de material granular a fi de servir com a trampa per 

als vehicles que hi penetrin, impedint la seva sortida per l’altra banda de la rotonda.  

Per tal efecte, i per evitar que en cas de sortida de via o penetració a l’interior de la 

rotonda es produeixin mals majors, es disposa una vorada remuntable. 

2.3 Accessos 

 

Els radis de les trompetes d’accés són de 30m d’entrada i 40m de sortida, a fi 

d’afavorir la sortida de la rotonda i augmentar la fluïdesa de la circulació. 

3 Llistats de Definició 

 

 

El resultat obtinguts dels càlculs realitzats pel programa CLIP s’inclouen al final del 

present Annex en els llistats següents: 

 

Traçat en planta 

 

Traçat en alçat 

 

Estudi de visibilitat 

Visibilitat directa. 

Visibilitat inversa. 



Llistat de definició.  

Planta 

 

 



TRONC 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -450,000  182,000 478.828,9271 478.921,8370 
     182,000 4.367.328,2349 4.367.493,7480 

2  Móvil 700,000  254,000   
     254,000   

3  Fijo Infinito   479.160,6760 480.303,5500 
      4.367.985,2970 4.369.131,8050 

4  Móvil -700,000  254,000   
     254,000   

5  Fijo Infinito   480.552,0100 480.550,7960 
      4.369.725,3590 4.370.126,2700 

6  Móvil 1.500,000  501,000   
     501,000   

7  Fijo Infinito   480.593,7700 480.775,7030 
      4.370.550,5110 4.371.168,5180 

8  Móvil -800,000  280,000   
     280,000   

9  Fijo 450,000  182,000 480.798,2190 480.877,6644 
     182,000 4.371.758,8890 4.371.924,0067 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.828,9271 4.367.328,2349 46,0915 -450,000  478.491,8053 4.367.626,3102 
0+195,0761 195,0761 478.922,9505 4.367.497,4155 18,4939 -450,000  478.491,8053 4.367.626,3102 
0+268,6850 73,6089 478.940,1544 4.367.568,9631 13,2871 Infinito 182,000   
0+360,8507 92,1657 478.961,2211 4.367.658,6707 17,4782 700,000 254,000 479.635,0048 4.367.468,8934 
0+671,2529 310,4022 479.107,8087 4.367.929,3977 45,7079 700,000  479.635,0048 4.367.468,8934 
0+763,4186 92,1657 479.171,4160 4.367.996,0712 49,8989 Infinito 254,000   
2+383,6257 1.620,2071 480.315,2555 4.369.143,5477 49,8989 Infinito    
2+475,7914 92,1657 480.378,8628 4.369.210,2212 45,7079 -700,000 254,000 479.851,6667 4.369.670,7255 
2+934,4130 458,6215 480.550,2866 4.369.626,7912 3,9983 -700,000  479.851,6667 4.369.670,7255 
3+026,5787 92,1657 480.552,0295 4.369.718,9227 399,8072 Infinito 254,000   
3+407,0654 380,4868 480.550,8773 4.370.099,4077 399,8072 Infinito    
3+574,3994 167,3340 480.553,4813 4.370.266,6983 3,3582 1.500,000 501,000 482.051,3948 4.370.187,6102 
3+841,0561 266,6566 480.591,0736 4.370.530,3373 14,6754 1.500,000  482.051,3948 4.370.187,6102 
4+008,3901 167,3340 480.635,3308 4.370.691,6886 18,2264 Infinito 501,000   
4+455,6381 447,2480 480.761,6353 4.371.120,7316 18,2264 Infinito    
4+553,6381 98,0000 480.787,3816 4.371.215,2722 14,3271 -800,000 280,000 480.007,5551 4.371.393,7955 
4+794,7954 241,1573 480.805,2216 4.371.454,8542 395,1364 -800,000  480.007,5551 4.371.393,7955 
4+892,7954 98,0000 480.793,7611 4.371.552,1653 391,2371 Infinito 280,000   
4+966,4043 73,6089 480.785,6546 4.371.625,3044 396,4438 450,000 182,000 481.234,9527 4.371.650,4284 
5+285,6066 319,2023 480.877,6644 4.371.924,0067 41,6017 450,000  481.234,9527 4.371.650,4284 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.828,9271 4.367.328,2349 46,0915 -450,000  
 0+020 478.841,8376 4.367.343,5075 43,2621   
 0+040 478.854,0568 4.367.359,3386 40,4327   
 0+060 478.865,5606 4.367.375,6970 37,6033   
 0+080 478.876,3262 4.367.392,5504 34,7738   
 0+100 478.886,3324 4.367.409,8654 31,9444   
 0+120 478.895,5594 4.367.427,6079 29,1150   
 0+140 478.903,9890 4.367.445,7429 26,2856   



 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+160 478.911,6046 4.367.464,2344 23,4562   
 0+180 478.918,3910 4.367.483,0461 20,6267   

PS 0+195,0761 478.922,9505 4.367.497,4155 18,4939 -450,000  
 0+200 478.924,3356 4.367.502,1405 17,8206   
 0+220 478.929,5001 4.367.521,4611 15,5648   
 0+240 478.934,0948 4.367.540,9257 14,0778   
 0+260 478.938,3517 4.367.560,4673 13,3596   

PS 0+268,6850 478.940,1544 4.367.568,9631 13,2871 Infinito 182,000 
 0+280 478.942,5026 4.367.580,0318 13,3503   
 0+300 478.946,7205 4.367.599,5820 13,7710   
 0+320 478.951,1280 4.367.619,0901 14,5863   
 0+340 478.955,8453 4.367.638,5255 15,7964   
 0+360 478.960,9909 4.367.657,8517 17,4012   

PS 0+360,8507 478.961,2211 4.367.658,6707 17,4782 700,000 254,000 
 0+380 478.966,6641 4.367.677,0295 19,2197   
 0+400 478.972,8828 4.367.696,0374 21,0386   
 0+420 478.979,6420 4.367.714,8599 22,8575   
 0+440 478.986,9361 4.367.733,4816 24,6765   
 0+460 478.994,7593 4.367.751,8874 26,4954   
 0+480 479.003,1050 4.367.770,0621 28,3143   
 0+500 479.011,9666 4.367.787,9910 30,1332   
 0+520 479.021,3367 4.367.805,6595 31,9521   
 0+540 479.031,2077 4.367.823,0530 33,7710   
 0+560 479.041,5716 4.367.840,1574 35,5899   
 0+580 479.052,4199 4.367.856,9589 37,4089   
 0+600 479.063,7438 4.367.873,4435 39,2278   
 0+620 479.075,5339 4.367.889,5979 41,0467   
 0+640 479.087,7808 4.367.905,4089 42,8656   
 0+660 479.100,4743 4.367.920,8636 44,6845   

PS 0+671,2529 479.107,8087 4.367.929,3977 45,7079 700,000  
 0+680 479.113,6028 4.367.935,9505 46,4657   
 0+700 479.127,1145 4.367.950,6956 47,9146   
 0+720 479.140,9136 4.367.965,1723 48,9688   
 0+740 479.154,9064 4.367.979,4621 49,6284   
 0+760 479.169,0026 4.367.993,6500 49,8932   

PS 0+763,4186 479.171,4160 4.367.996,0712 49,8989 Infinito 254,000 
 0+780 479.183,1222 4.368.007,8146 49,8989   
 0+800 479.197,2419 4.368.021,9792 49,8989   
 0+820 479.211,3616 4.368.036,1437 49,8989   
 0+840 479.225,4812 4.368.050,3083 49,8989   
 0+860 479.239,6009 4.368.064,4729 49,8989   
 0+880 479.253,7206 4.368.078,6374 49,8989   
 0+900 479.267,8403 4.368.092,8020 49,8989   
 0+920 479.281,9599 4.368.106,9666 49,8989   
 0+940 479.296,0796 4.368.121,1311 49,8989   
 0+960 479.310,1993 4.368.135,2957 49,8989   
 0+980 479.324,3189 4.368.149,4603 49,8989   
 1+000 479.338,4386 4.368.163,6248 49,8989   
 1+020 479.352,5583 4.368.177,7894 49,8989   
 1+040 479.366,6779 4.368.191,9540 49,8989   
 1+060 479.380,7976 4.368.206,1185 49,8989   
 1+080 479.394,9173 4.368.220,2831 49,8989   
 1+100 479.409,0369 4.368.234,4477 49,8989   
 1+120 479.423,1566 4.368.248,6122 49,8989   
 1+140 479.437,2763 4.368.262,7768 49,8989   
 1+160 479.451,3960 4.368.276,9414 49,8989   
 1+180 479.465,5156 4.368.291,1059 49,8989   
 1+200 479.479,6353 4.368.305,2705 49,8989   
 1+220 479.493,7550 4.368.319,4351 49,8989   
 1+240 479.507,8746 4.368.333,5996 49,8989   
 1+260 479.521,9943 4.368.347,7642 49,8989   
 1+280 479.536,1140 4.368.361,9288 49,8989   
 1+300 479.550,2336 4.368.376,0933 49,8989   
 1+320 479.564,3533 4.368.390,2579 49,8989   
 1+340 479.578,4730 4.368.404,4225 49,8989   
 1+360 479.592,5927 4.368.418,5870 49,8989   
 1+380 479.606,7123 4.368.432,7516 49,8989   
 1+400 479.620,8320 4.368.446,9162 49,8989   
 1+420 479.634,9517 4.368.461,0807 49,8989   
 1+440 479.649,0713 4.368.475,2453 49,8989   
 1+460 479.663,1910 4.368.489,4098 49,8989   
 1+480 479.677,3107 4.368.503,5744 49,8989   
 1+500 479.691,4303 4.368.517,7390 49,8989   
 1+520 479.705,5500 4.368.531,9035 49,8989   



 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 1+540 479.719,6697 4.368.546,0681 49,8989   
 1+560 479.733,7893 4.368.560,2327 49,8989   
 1+580 479.747,9090 4.368.574,3972 49,8989   
 1+600 479.762,0287 4.368.588,5618 49,8989   
 1+620 479.776,1484 4.368.602,7264 49,8989   
 1+640 479.790,2680 4.368.616,8909 49,8989   
 1+660 479.804,3877 4.368.631,0555 49,8989   
 1+680 479.818,5074 4.368.645,2201 49,8989   
 1+700 479.832,6270 4.368.659,3846 49,8989   
 1+720 479.846,7467 4.368.673,5492 49,8989   
 1+740 479.860,8664 4.368.687,7138 49,8989   
 1+760 479.874,9860 4.368.701,8783 49,8989   
 1+780 479.889,1057 4.368.716,0429 49,8989   
 1+800 479.903,2254 4.368.730,2075 49,8989   
 1+820 479.917,3451 4.368.744,3720 49,8989   
 1+840 479.931,4647 4.368.758,5366 49,8989   
 1+860 479.945,5844 4.368.772,7012 49,8989   
 1+880 479.959,7041 4.368.786,8657 49,8989   
 1+900 479.973,8237 4.368.801,0303 49,8989   
 1+920 479.987,9434 4.368.815,1949 49,8989   
 1+940 480.002,0631 4.368.829,3594 49,8989   
 1+960 480.016,1827 4.368.843,5240 49,8989   
 1+980 480.030,3024 4.368.857,6886 49,8989   
 2+000 480.044,4221 4.368.871,8531 49,8989   
 2+020 480.058,5418 4.368.886,0177 49,8989   
 2+040 480.072,6614 4.368.900,1823 49,8989   
 2+060 480.086,7811 4.368.914,3468 49,8989   
 2+080 480.100,9008 4.368.928,5114 49,8989   
 2+100 480.115,0204 4.368.942,6760 49,8989   
 2+120 480.129,1401 4.368.956,8405 49,8989   
 2+140 480.143,2598 4.368.971,0051 49,8989   
 2+160 480.157,3794 4.368.985,1697 49,8989   
 2+180 480.171,4991 4.368.999,3342 49,8989   
 2+200 480.185,6188 4.369.013,4988 49,8989   
 2+220 480.199,7384 4.369.027,6634 49,8989   
 2+240 480.213,8581 4.369.041,8279 49,8989   
 2+260 480.227,9778 4.369.055,9925 49,8989   
 2+280 480.242,0975 4.369.070,1571 49,8989   
 2+300 480.256,2171 4.369.084,3216 49,8989   
 2+320 480.270,3368 4.369.098,4862 49,8989   
 2+340 480.284,4565 4.369.112,6508 49,8989   
 2+360 480.298,5761 4.369.126,8153 49,8989   
 2+380 480.312,6958 4.369.140,9799 49,8989   

PS 2+383,6257 480.315,2555 4.369.143,5477 49,8989 Infinito  
 2+400 480.326,8074 4.369.155,1525 49,7667   
 2+420 480.340,8468 4.369.169,3965 49,2462   
 2+440 480.354,7246 4.369.183,7979 48,3310   
 2+460 480.368,3485 4.369.198,4395 47,0210   

PS 2+475,7914 480.378,8628 4.369.210,2212 45,7079 -700,000 254,000 
 2+480 480.381,6219 4.369.213,3992 45,3252   
 2+500 480.394,4703 4.369.228,7253 43,5062   
 2+520 480.406,8757 4.369.244,4123 41,6873   
 2+540 480.418,8278 4.369.260,4472 39,8684   
 2+560 480.430,3169 4.369.276,8171 38,0495   
 2+580 480.441,3338 4.369.293,5085 36,2306   
 2+600 480.451,8693 4.369.310,5078 34,4117   
 2+620 480.461,9148 4.369.327,8011 32,5928   
 2+640 480.471,4623 4.369.345,3743 30,7738   
 2+660 480.480,5038 4.369.363,2132 28,9549   
 2+680 480.489,0320 4.369.381,3030 27,1360   
 2+700 480.497,0400 4.369.399,6291 25,3171   
 2+720 480.504,5212 4.369.418,1765 23,4982   
 2+740 480.511,4694 4.369.436,9300 21,6793   
 2+760 480.517,8791 4.369.455,8743 19,8604   
 2+780 480.523,7449 4.369.474,9941 18,0415   
 2+800 480.529,0622 4.369.494,2736 16,2225   
 2+820 480.533,8265 4.369.513,6971 14,4036   
 2+840 480.538,0340 4.369.533,2489 12,5847   
 2+860 480.541,6813 4.369.552,9128 10,7658   
 2+880 480.544,7653 4.369.572,6729 8,9469   
 2+900 480.547,2835 4.369.592,5130 7,1280   
 2+920 480.549,2340 4.369.612,4170 5,3091   

PS 2+934,4130 480.550,2866 4.369.626,7912 3,9983 -700,000  
 2+940 480.550,6154 4.369.632,3686 3,5055   



 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 2+960 480.551,4687 4.369.652,3499 1,9942   
 2+980 480.551,9095 4.369.672,3448 0,8777   
 3+000 480.552,0615 4.369.692,3441 0,1558   
 3+020 480.552,0487 4.369.712,3441 399,8286   

PS 3+026,5787 480.552,0295 4.369.718,9227 399,8072 Infinito 254,000 
 3+040 480.551,9888 4.369.732,3440 399,8072   
 3+060 480.551,9283 4.369.752,3439 399,8072   
 3+080 480.551,8677 4.369.772,3438 399,8072   
 3+100 480.551,8072 4.369.792,3437 399,8072   
 3+120 480.551,7466 4.369.812,3436 399,8072   
 3+140 480.551,6860 4.369.832,3435 399,8072   
 3+160 480.551,6255 4.369.852,3434 399,8072   
 3+180 480.551,5649 4.369.872,3433 399,8072   
 3+200 480.551,5044 4.369.892,3432 399,8072   
 3+220 480.551,4438 4.369.912,3432 399,8072   
 3+240 480.551,3832 4.369.932,3431 399,8072   
 3+260 480.551,3227 4.369.952,3430 399,8072   
 3+280 480.551,2621 4.369.972,3429 399,8072   
 3+300 480.551,2015 4.369.992,3428 399,8072   
 3+320 480.551,1410 4.370.012,3427 399,8072   
 3+340 480.551,0804 4.370.032,3426 399,8072   
 3+360 480.551,0199 4.370.052,3425 399,8072   
 3+380 480.550,9593 4.370.072,3424 399,8072   
 3+400 480.550,8987 4.370.092,3423 399,8072   

PS 3+407,0654 480.550,8773 4.370.099,4077 399,8072 Infinito  
 3+420 480.550,8396 4.370.112,3422 399,8284   
 3+440 480.550,8013 4.370.132,3422 399,9448   
 3+460 480.550,8155 4.370.152,3422 0,1626   
 3+480 480.550,9141 4.370.172,3419 0,4818   
 3+500 480.551,1289 4.370.192,3407 0,9025   
 3+520 480.551,4918 4.370.212,3374 1,4247   
 3+540 480.552,0346 4.370.232,3299 2,0483   
 3+560 480.552,7891 4.370.252,3156 2,7733   

PS 3+574,3994 480.553,4813 4.370.266,6983 3,3582 1.500,000 501,000 
 3+580 480.553,7870 4.370.272,2905 3,5959   
 3+600 480.555,0492 4.370.292,2505 4,4447   
 3+620 480.556,5773 4.370.312,1919 5,2935   
 3+640 480.558,3712 4.370.332,1111 6,1423   
 3+660 480.560,4306 4.370.352,0047 6,9912   
 3+680 480.562,7550 4.370.371,8690 7,8400   
 3+700 480.565,3440 4.370.391,7006 8,6888   
 3+720 480.568,1972 4.370.411,4959 9,5376   
 3+740 480.571,3141 4.370.431,2513 10,3865   
 3+760 480.574,6941 4.370.450,9635 11,2353   
 3+780 480.578,3367 4.370.470,6289 12,0841   
 3+800 480.582,2411 4.370.490,2439 12,9329   
 3+820 480.586,4067 4.370.509,8051 13,7818   
 3+840 480.590,8327 4.370.529,3091 14,6306   

PS 3+841,0561 480.591,0736 4.370.530,3373 14,6754 1.500,000  
 3+860 480.595,5140 4.370.548,7534 15,4339   
 3+880 480.600,4248 4.370.568,1410 16,1359   
 3+900 480.605,5338 4.370.587,4774 16,7365   
 3+920 480.610,8096 4.370.606,7689 17,2356   
 3+940 480.616,2211 4.370.626,0229 17,6332   
 3+960 480.621,7375 4.370.645,2470 17,9294   
 3+980 480.627,3279 4.370.664,4498 18,1241   
 4+000 480.632,9618 4.370.683,6399 18,2174   

PS 4+008,3901 480.635,3308 4.370.691,6886 18,2264 Infinito 501,000 
 4+020 480.638,6095 4.370.702,8259 18,2264   
 4+040 480.644,2576 4.370.722,0118 18,2264   
 4+060 480.649,9056 4.370.741,1977 18,2264   
 4+080 480.655,5537 4.370.760,3837 18,2264   
 4+100 480.661,2018 4.370.779,5696 18,2264   
 4+120 480.666,8499 4.370.798,7555 18,2264   
 4+140 480.672,4979 4.370.817,9414 18,2264   
 4+160 480.678,1460 4.370.837,1273 18,2264   
 4+180 480.683,7941 4.370.856,3132 18,2264   
 4+200 480.689,4422 4.370.875,4991 18,2264   
 4+220 480.695,0902 4.370.894,6850 18,2264   
 4+240 480.700,7383 4.370.913,8710 18,2264   
 4+260 480.706,3864 4.370.933,0569 18,2264   
 4+280 480.712,0345 4.370.952,2428 18,2264   
 4+300 480.717,6825 4.370.971,4287 18,2264   
 4+320 480.723,3306 4.370.990,6146 18,2264   



 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 4+340 480.728,9787 4.371.009,8005 18,2264   
 4+360 480.734,6268 4.371.028,9864 18,2264   
 4+380 480.740,2748 4.371.048,1723 18,2264   
 4+400 480.745,9229 4.371.067,3583 18,2264   
 4+420 480.751,5710 4.371.086,5442 18,2264   
 4+440 480.757,2191 4.371.105,7301 18,2264   

PS 4+455,6381 480.761,6353 4.371.120,7316 18,2264 Infinito  
 4+460 480.762,8670 4.371.124,9160 18,2186   
 4+480 480.768,4857 4.371.144,1106 17,9854   
 4+500 480.773,9851 4.371.163,3396 17,4273   
 4+520 480.779,2664 4.371.182,6295 16,5445   
 4+540 480.784,2303 4.371.202,0034 15,3368   

PS 4+553,6381 480.787,3816 4.371.215,2722 14,3271 -800,000 280,000 
 4+560 480.788,7767 4.371.221,4793 13,8208   
 4+580 480.792,8400 4.371.241,0616 12,2292   
 4+600 480.796,4126 4.371.260,7395 10,6377   
 4+620 480.799,4921 4.371.280,5004 9,0461   
 4+640 480.802,0767 4.371.300,3322 7,4546   
 4+660 480.804,1648 4.371.320,2224 5,8630   
 4+680 480.805,7550 4.371.340,1585 4,2715   
 4+700 480.806,8464 4.371.360,1282 2,6800   
 4+720 480.807,4382 4.371.380,1189 1,0884   
 4+740 480.807,5301 4.371.400,1182 399,4969   
 4+760 480.807,1221 4.371.420,1135 397,9053   
 4+780 480.806,2143 4.371.440,0924 396,3138   

PS 4+794,7954 480.805,2216 4.371.454,8542 395,1364 -800,000  
 4+800 480.804,8078 4.371.460,0423 394,7332   
 4+820 480.802,9362 4.371.479,9542 393,3886   
 4+840 480.800,6952 4.371.499,8280 392,3688   
 4+860 480.798,1868 4.371.519,6700 391,6738   
 4+880 480.795,5124 4.371.539,4903 391,3035   

PS 4+892,7954 480.793,7611 4.371.552,1653 391,2371 Infinito 280,000 
 4+900 480.792,7744 4.371.559,3020 391,2870   
 4+920 480.790,1287 4.371.579,1262 391,9483   
 4+940 480.787,8089 4.371.598,9908 393,3784   
 4+960 480.786,0563 4.371.618,9128 395,5772   

PS 4+966,4043 480.785,6546 4.371.625,3044 396,4438 450,000 182,000 
 4+980 480.785,1007 4.371.638,8884 398,3672   
 5+000 480.785,0322 4.371.658,8866 1,1967   
 5+020 480.785,8523 4.371.678,8681 4,0261   
 5+040 480.787,5593 4.371.698,7935 6,8555   
 5+060 480.790,1500 4.371.718,6233 9,6849   
 5+080 480.793,6191 4.371.738,3185 12,5143   
 5+100 480.797,9598 4.371.757,8401 15,3438   
 5+120 480.803,1637 4.371.777,1495 18,1732   
 5+140 480.809,2202 4.371.796,2087 21,0026   
 5+160 480.816,1176 4.371.814,9799 23,8320   
 5+180 480.823,8422 4.371.833,4262 26,6615   
 5+200 480.832,3788 4.371.851,5111 29,4909   
 5+220 480.841,7104 4.371.869,1988 32,3203   
 5+240 480.851,8186 4.371.886,4544 35,1497   
 5+260 480.862,6835 4.371.903,2439 37,9791   
 5+280 480.874,2837 4.371.919,5341 40,8086   

PS 5+285,6066 480.877,6644 4.371.924,0067 41,6017 450,000  
 5+285,6066 480.877,6644 4.371.924,0067 41,6017   

 

Rotonda 

 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -40,000   478.850,0000 478.793,3541 
      4.367.304,0000 4.367.340,3719 

2  Acoplado a P2 Infinito   80,0000  
      0,0000  

3  Giratorio -40,000    478.850,0000 
       4.367.304,0000 

 



 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio X Centro Y Centro 

        
0+000,0000 0,0000 478.850,0000 4.367.304,0000 0,0000 -40,000 478.810,0000 4.367.304,0000 
0+160,0000 160,0000 478.783,8543 4.367.273,7279 145,3520 -40,000 478.810,0000 4.367.304,0000 
0+160,0000 0,0000 478.783,8543 4.367.273,7279 145,3520 Infinito   
0+251,3274 91,3274 478.850,0000 4.367.304,0000 0,0000 -40,000 478.810,0000 4.367.304,0000 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio 
      

PS 0+000,0000 478.850,0000 4.367.304,0000 0,0000 -40,000 
 0+020 478.845,1033 4.367.323,1770 368,1690  
 0+040 478.831,6121 4.367.337,6588 336,3380  
 0+060 478.812,8295 4.367.343,8998 304,5071  
 0+080 478.793,3541 4.367.340,3719 272,6761  
 0+100 478.777,9543 4.367.327,9389 240,8451  
 0+120 478.770,4003 4.367.309,6448 209,0141  
 0+140 478.772,5417 4.367.289,9687 177,1831  
 0+160 478.783,8542 4.367.273,7279 145,3521  

PS 0+160,0000 478.783,8543 4.367.273,7279 145,3520 -40,000 
PS 0+160,0000 478.783,8543 4.367.273,7279 145,3520 -40,000 

 0+180 478.801,5682 4.367.264,8988 113,5211  
 0+200 478.821,3465 4.367.265,6430 81,6901  
 0+220 478.838,3468 4.367.275,7784 49,8591  
 0+240 478.848,4068 4.367.292,8234 18,0282  
 0+251,3274 478.850,0000 4.367.304,0000 0,0000  
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ACCESO-1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -150,000   478.927,5040 478.973,4510 
      4.367.512,3060 4.367.508,0950 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.927,5040 4.367.512,3060 115,6484 -150,000  478.964,0046 4.367.657,7973 
0+046,3234 46,3234 478.973,4510 4.367.508,0950 95,9882 -150,000  478.964,0046 4.367.657,7973 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.927,5040 4.367.512,3060 115,6484 -150,000  
 0+020 478.947,1694 4.367.508,7450 107,1602   
 0+040 478.967,1336 4.367.507,8299 98,6719   
 0+046,3234 478.973,4510 4.367.508,0950 95,9882   

 
 
 
ACCESO-2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
       0,0000 

2  Fijo -505,189   478.928,4325 478.945,8683 
      4.367.503,7502 4.367.602,0527 

3  Móvil 6,000     
        

4  Fijo -150,000 2,500  478.927,5040 478.973,4510 
      4.367.512,3060 4.367.508,0950 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.928,4323 4.367.503,7498 17,4763 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.928,4323 4.367.503,7498 17,4763 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.928,4323 4.367.503,7498 17,4763 -505,189  478.442,1597 4.367.640,6976 
0+008,9124 8,9124 478.935,3356 4.367.508,0163 112,0397 6,000  478.934,2077 4.367.502,1233 
0+008,9124 0,0000 478.935,3356 4.367.508,0163 112,0397 -152,500  478.964,0046 4.367.657,7973 
0+008,9124 0,0000 478.935,3356 4.367.508,0163 112,0397 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.928,4323 4.367.503,7498 17,4763 Infinito  
PS 0+008,9124 478.935,3356 4.367.508,0163 112,0397 6,000  

 0+008,9124 478.935,3356 4.367.508,0163 112,0397   
 

 
 
ACCESO-3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
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1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo 150,000 2,500  478.973,4510 478.927,5040 
      4.367.508,0950 4.367.512,3060 

3  Móvil 6,000     
        

4  Fijo -675,998   478.932,7571 478.949,7948 
      4.367.520,0578 4.367.618,5032 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.937,4992 4.367.512,6983 311,5024 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.937,4992 4.367.512,6983 311,5024 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.937,4992 4.367.512,6983 311,5024 147,500  478.964,0046 4.367.657,7973 
0+009,8127 9,8127 478.932,7571 4.367.520,0579 15,6185 6,000  478.938,5774 4.367.518,6006 
0+009,8127 0,0000 478.932,7571 4.367.520,0579 15,6185 -675,998  478.277,0015 4.367.684,2450 
0+009,8127 0,0000 478.932,7571 4.367.520,0579 15,6185 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.937,4992 4.367.512,6983 311,5024 Infinito  
PS 0+000,0000 478.937,4992 4.367.512,6983 311,5024 Infinito  

 0+009,8127 478.932,7571 4.367.520,0579 15,6184   
 

 
 
B-BLANCO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
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1  Fijo -0,500   478.813,5652 478.813,1940 
      4.367.262,6534 4.367.261,8751 

2  Móvil 41,000     
        

3  Fijo -0,500   478.817,1514 478.818,1135 
      4.367.254,5014 4.367.254,6761 

4  Móvil 36,000     
        

5  Fijo -0,500   478.819,3052 478.818,7170 
      4.367.262,8085 4.367.263,4258 

6  Giratorio 41,500    478.813,5652 
       4.367.262,6534 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.813,5652 4.367.262,6534 294,5252 -0,500  478.813,6081 4.367.262,1552 
0+001,0398 1,0398 478.813,1940 4.367.261,8751 162,1338 -0,500  478.813,6081 4.367.262,1552 
0+009,4228 8,3830 478.817,1514 4.367.254,5015 175,1503 41,000  478.779,2353 4.367.238,9010 
0+010,7829 1,3601 478.818,1135 4.367.254,6762 1,9798 -0,500  478.817,6137 4.367.254,6918 
0+019,0199 8,2370 478.819,3052 4.367.262,8085 16,5461 36,000  478.854,0961 4.367.253,5568 
0+020,0411 1,0212 478.818,7170 4.367.263,4258 286,5276 -0,500  478.818,8220 4.367.262,9369 
0+025,2538 5,2128 478.813,5652 4.367.262,6534 294,5241 41,500  478.810,0000 4.367.304,0000 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.813,5652 4.367.262,6534 294,5252 -0,500  
PS 0+001,0398 478.813,1940 4.367.261,8751 162,1338 -0,500  
PS 0+009,4228 478.817,1514 4.367.254,5015 175,1503 41,000  
PS 0+010,7829 478.818,1135 4.367.254,6762 1,9798 -0,500  
PS 0+019,0199 478.819,3052 4.367.262,8085 16,5461 36,000  

 0+020 478.818,7574 4.367.263,4328 291,7570   
PS 0+020,0411 478.818,7170 4.367.263,4258 286,5276 -0,500  

 0+025,2538 478.813,5652 4.367.262,6534 294,5241   
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B-MAIORIS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -0,500   478.770,0916 478.769,2701 
      4.367.292,6173 4.367.292,8462 

2  Móvil 36,000     
        

3  Fijo -0,500   478.761,1742 478.761,4786 
      4.367.287,1683 4.367.286,2293 

4  Móvil 41,000     
        

5  Fijo -0,500   478.771,5343 478.772,0381 
      4.367.286,5329 4.367.287,2328 

6  Giratorio 41,500    478.770,0916 
       4.367.292,6173 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.770,0916 4.367.292,6173 382,3185 -0,500  478.769,6108 4.367.292,4802 
0+001,0212 1,0212 478.769,2702 4.367.292,8463 252,2920 -0,500  478.769,6108 4.367.292,4802 
0+010,9410 9,9197 478.761,1744 4.367.287,1684 269,8339 36,000  478.744,7471 4.367.319,2019 
0+012,3514 1,4105 478.761,4788 4.367.286,2293 90,2487 -0,500  478.761,4025 4.367.286,7235 
0+022,4370 10,0856 478.771,5344 4.367.286,5329 105,9089 41,000  478.767,7344 4.367.245,7094 
0+023,4768 1,0398 478.772,0381 4.367.287,2328 373,5216 -0,500  478.771,5807 4.367.287,0307 
0+029,2069 5,7301 478.770,0916 4.367.292,6173 382,3118 41,500  478.810,0000 4.367.304,0001 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.770,0916 4.367.292,6173 382,3185 -0,500  
PS 0+001,0212 478.769,2702 4.367.292,8463 252,2920 -0,500  
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+010,9410 478.761,1744 4.367.287,1684 269,8339 36,000  
PS 0+012,3514 478.761,4788 4.367.286,2293 90,2487 -0,500  

 0+020 478.769,1026 4.367.286,6865 102,1249   
PS 0+022,4370 478.771,5344 4.367.286,5329 105,9089 41,000  
PS 0+023,4768 478.772,0381 4.367.287,2328 373,5216 -0,500  
PS 0+029,2069 478.770,0916 4.367.292,6173 382,3118 41,500  

 0+029,2069 478.770,0916 4.367.292,6173 382,3118   
 

 
 
B-Ma-19 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -0,500   480.870,3979 480.869,6089 
      4.371.915,7772 4.371.915,5160 

2  Móvil 41,000 -1,000    
        

3  Fijo -0,500   480.868,5307 480.869,3133 
      4.371.912,1822 4.371.911,6189 

4  Móvil 41,000 -1,000    
        

5  Fijo -0,500   480.872,1322 480.872,1294 
      4.371.913,7000 4.371.914,5310 

6  Giratorio 27,000    480.870,3979 
       4.371.915,7772 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.870,3979 4.371.915,7772 342,1065 -0,500  480.870,0908 4.371.915,3826 
0+000,9811 0,9811 480.869,6089 4.371.915,5160 217,1922 -0,500  480.870,0908 4.371.915,3826 
0+004,4860 3,5050 480.868,5307 4.371.912,1821 222,6345 41,000  480.830,0949 4.371.926,4542 
0+005,7886 1,3025 480.869,3133 4.371.911,6189 56,7931 -0,500  480.868,9994 4.371.912,0081 
0+009,2935 3,5049 480.872,1322 4.371.913,7000 62,2353 41,000  480.895,0521 4.371.879,7047 
0+010,2755 0,9820 480.872,1285 4.371.914,5316 337,2017 -0,500  480.871,8527 4.371.914,1146 
0+012,4083 2,1328 480.870,3979 4.371.915,7772 342,2306 27,000  480.887,0236 4.371.937,0513 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.870,3979 4.371.915,7772 342,1065 -0,500  
PS 0+000,9811 480.869,6089 4.371.915,5160 217,1922 -0,500  
PS 0+004,4860 480.868,5307 4.371.912,1821 222,6345 41,000  
PS 0+005,7886 480.869,3133 4.371.911,6189 56,7931 -0,500  
PS 0+009,2935 480.872,1322 4.371.913,7000 62,2353 41,000  
PS 0+010,2755 480.872,1285 4.371.914,5316 337,2017 -0,500  

 0+012,4083 480.870,3979 4.371.915,7772 342,2305   
 

 
 
B-PALMA 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -0,500   478.788,8034 478.788,8150 
      4.367.339,6785 4.367.340,5311 

2  Giratorio 36,000    478.782,4955 
       4.367.345,5995 

3  Giratorio -0,500    478.781,6751 
       4.367.345,0650 

4  Giratorio 7.501,000    478.782,8968 
       4.367.341,9394 

5  Giratorio 31,000    478.784,2673 
       4.367.337,4567 

6  Giratorio -0,500    478.785,0557 
       4.367.337,1667 

7  Giratorio 41,500    478.788,8034 
       4.367.339,6785 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
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0+000,0000 0,0000 478.788,8034 4.367.339,6785 65,8708 -0,500  478.788,5480 4.367.340,1084 
0+001,0211 1,0211 478.788,8150 4.367.340,5311 335,8560 -0,500  478.788,5480 4.367.340,1084 
0+009,1392 8,1181 478.782,4955 4.367.345,5995 350,2120 36,000  478.808,0359 4.367.370,9705 
0+010,5054 1,3662 478.781,6751 4.367.345,0650 176,2647 -0,500  478.782,1407 4.367.345,2472 
0+013,8612 3,3558 478.782,8968 4.367.341,9395 176,2931 7.501,000  471.796,0023 4.364.612,7808 
0+018,5534 4,6921 478.784,2673 4.367.337,4567 185,9289 31,000  478.754,0215 4.367.330,6605 
0+019,5507 0,9973 478.785,0557 4.367.337,1667 58,9479 -0,500  478.784,7551 4.367.337,5663 
0+024,0645 4,5138 478.788,8034 4.367.339,6785 65,8722 41,500  478.810,0003 4.367.304,0002 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.788,8034 4.367.339,6785 65,8708 -0,500  
PS 0+001,0211 478.788,8150 4.367.340,5311 335,8560 -0,500  
PS 0+009,1392 478.782,4955 4.367.345,5995 350,2120 36,000  
PS 0+010,5054 478.781,6751 4.367.345,0650 176,2647 -0,500  
PS 0+013,8612 478.782,8968 4.367.341,9395 176,2931 7.501,000  
PS 0+018,5534 478.784,2673 4.367.337,4567 185,9289 31,000  
PS 0+019,5507 478.785,0557 4.367.337,1667 58,9479 -0,500  

 0+020 478.785,4162 4.367.337,4348 59,6371   
 0+024,0645 478.788,8034 4.367.339,6785 65,8722   

 
 
 
B-TRONCO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -0,500   478.837,3831 478.838,1975 
      4.367.335,1836 4.367.335,4361 

2  Móvil 35,000 -1,000    
        

3  Fijo -0,500   478.839,7929 478.839,0458 
      4.367.340,2554 4.367.340,8566 

4  Móvil 35,000 -1,000    
        

5  Fijo -0,500   478.834,6789 478.834,6065 
      4.367.338,2678 4.367.337,4181 

6  Giratorio 41,500    478.837,3831 



 

9 Pág.  

 27-03-2013 

 

 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
       4.367.335,1836 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.837,3831 4.367.335,1836 145,8609 -0,500  478.837,7129 4.367.335,5594 
0+001,0220 1,0220 478.838,1977 4.367.335,4371 15,7329 -0,500  478.837,7129 4.367.335,5594 
0+006,1009 5,0789 478.839,7925 4.367.340,2544 24,9710 35,000  478.872,1344 4.367.326,8752 
0+007,3863 1,2854 478.839,0450 4.367.340,8560 261,3137 -0,500  478.839,3305 4.367.340,4455 
0+012,4654 5,0791 478.834,6798 4.367.338,2682 270,5521 35,000  478.819,0611 4.367.369,5901 
0+013,4875 1,0222 478.834,6064 4.367.337,4181 140,4051 -0,500  478.834,9029 4.367.337,8208 
0+017,0528 3,5652 478.837,3831 4.367.335,1836 145,8742 41,500  478.810,0002 4.367.303,9998 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.837,3831 4.367.335,1836 145,8609 -0,500  
PS 0+001,0220 478.838,1977 4.367.335,4371 15,7329 -0,500  
PS 0+006,1009 478.839,7925 4.367.340,2544 24,9710 35,000  
PS 0+007,3863 478.839,0450 4.367.340,8560 261,3137 -0,500  
PS 0+012,4654 478.834,6798 4.367.338,2682 270,5521 35,000  
PS 0+013,4875 478.834,6064 4.367.337,4181 140,4051 -0,500  

 0+017,0528 478.837,3831 4.367.335,1836 145,8742   
 

 
 
BLANCO-1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 40,000   478.810,3800 478.816,4262 
      4.367.264,0010 4.367.253,6265 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

2  Giratorio Infinito    478.821,5531 
       4.367.240,6747 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.810,3800 4.367.264,0010 156,8156 40,000  478.779,2354 4.367.238,9010 
0+012,0568 12,0568 478.816,4275 4.367.253,6233 176,0046 40,000  478.779,2354 4.367.238,9010 
0+025,9829 13,9262 478.821,5531 4.367.240,6747 176,0046 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.810,3800 4.367.264,0010 156,8156 40,000  
PS 0+012,0568 478.816,4275 4.367.253,6233 176,0046 40,000  

 0+020 478.819,3510 4.367.246,2377 176,0046   
 0+025,9829 478.821,5531 4.367.240,6747 176,0046   

 
 
 
BLANCO-2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 35,000   478.821,5531 478.821,2370 
      4.367.240,6747 4.367.265,6100 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         

0+000,0000 0,0000 478.821,5531 4.367.240,6747 376,0042 35,000  478.854,0961 4.367.253,5569 
0+025,4974 25,4974 478.821,2370 4.367.265,6100 22,3818 35,000  478.854,0961 4.367.253,5569 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.821,5531 4.367.240,6747 376,0042 35,000  
 0+020 478.819,7561 4.367.260,3217 12,3825   

PS 0+025,4974 478.821,2370 4.367.265,6100 22,3818 35,000  
 0+025,4974 478.821,2370 4.367.265,6100 22,3818   

 
 
 
BLANCO-3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -40,000   478.810,3800 478.821,2370 
      4.367.264,0010 4.367.265,6100 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.810,3800 4.367.264,0010 99,3952 -40,000  478.810,0000 4.367.303,9992 
0+011,0103 11,0103 478.821,2370 4.367.265,6100 81,8718 -40,000  478.810,0000 4.367.303,9992 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.810,3800 4.367.264,0010 99,3952 -40,000  
 0+011,0103 478.821,2370 4.367.265,6100 81,8718   

 
 
 
BLANCO-ROTONDA 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 1.000,000    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo Infinito 3,500  478.827,8988 478.808,6468 
      4.367.224,6441 4.367.273,2793 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -40,000   478.783,8543 478.850,0000 
      4.367.273,7279 4.367.304,0000 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.827,4725 4.367.235,2303 376,0046 1.000,000  479.757,2755 4.367.603,2881 
0+000,0000 0,0000 478.827,4725 4.367.235,2303 376,0046 1.000,000  479.757,2755 4.367.603,2881 
0+000,0000 0,0000 478.827,4725 4.367.235,2303 376,0046 Infinito    
0+042,6198 42,6198 478.836,6750 4.367.274,1932 53,5263 35,000  478.860,0156 4.367.248,1123 
0+042,6198 0,0000 478.836,6750 4.367.274,1932 53,5263 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+042,6198 0,0000 478.836,6750 4.367.274,1932 53,5263 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.827,4725 4.367.235,2303 376,0046 1.000,000  
PS 0+000,0000 478.827,4725 4.367.235,2303 376,0046 1.000,000  

 0+020 478.825,6757 4.367.254,8773 12,3828   
 0+040 478.834,7900 4.367.272,3748 48,7611   

PS 0+042,6198 478.836,6750 4.367.274,1932 53,5263 35,000  
 0+042,6198 478.836,6750 4.367.274,1932 53,5263   

 
 
 
C_BLANCO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   478.808,6468 478.827,8988 
      4.367.273,2793 4.367.224,6441 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.808,6468 4.367.273,2793 176,0046 Infinito    
0+052,3070 52,3070 478.827,8988 4.367.224,6441 176,0046 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.808,6468 4.367.273,2793 176,0046 Infinito  
 0+020 478.816,0080 4.367.254,6832 176,0046   
 0+040 478.823,3691 4.367.236,0872 176,0046   
 0+052,3070 478.827,8988 4.367.224,6441 176,0046   
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MAIORIS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   478.739,6305 478.782,2810 
      4.367.279,7058 4.367.293,5140 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.739,6305 4.367.279,7058 80,0672 Infinito    
0+044,8300 44,8300 478.782,2810 4.367.293,5140 80,0672 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.739,6305 4.367.279,7058 80,0672 Infinito  
 0+020 478.758,6581 4.367.285,8660 80,0672   
 0+040 478.777,6858 4.367.292,0263 80,0672   
 0+044,8300 478.782,2810 4.367.293,5140 80,0672   

 
 
 
MAIORIS-1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 35,000   478.770,8350 478.755,5279 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
      4.367.295,8690 4.367.285,9037 

2  Giratorio Infinito    478.739,3225 
       4.367.280,6572 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.770,8350 4.367.295,8690 246,4551 35,000  478.744,7473 4.367.319,2020 
0+018,4793 18,4793 478.755,5276 4.367.285,9036 280,0674 35,000  478.744,7473 4.367.319,2020 
0+035,5125 17,0332 478.739,3225 4.367.280,6572 280,0674 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.770,8350 4.367.295,8690 246,4551 35,000  
PS 0+018,4793 478.755,5276 4.367.285,9036 280,0674 35,000  

 0+020 478.754,0808 4.367.285,4352 280,0674   
 0+035,5125 478.739,3225 4.367.280,6572 280,0674   

 
 
 
MAIORIS-2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retrogiratorio Infinito   478.739,9385  
      4.367.278,7544  

2  Fijo 40,000   478.755,4154 478.774,7520 
      4.367.283,7651 4.367.285,0890 
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PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.739,9385 4.367.278,7544 80,0672 Infinito    
0+016,2664 16,2664 478.755,4140 4.367.283,7647 80,0672 Infinito    
0+035,8445 19,5781 478.774,7520 4.367.285,0890 111,2267 40,000  478.767,7345 4.367.245,7094 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.739,9385 4.367.278,7544 80,0672 Infinito  
PS 0+016,2664 478.755,4140 4.367.283,7647 80,0672 Infinito  

 0+020 478.759,0146 4.367.284,7473 86,0095   
PS 0+035,8445 478.774,7520 4.367.285,0890 111,2267 40,000  

 0+035,8445 478.774,7520 4.367.285,0890 111,2267   
 

 
 
MAIORIS-3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -40,000   478.770,8350 478.774,7520 
      4.367.295,8690 4.367.285,0890 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.770,8350 4.367.295,8690 186,9710 -40,000  478.810,0002 4.367.303,9984 
0+011,5092 11,5092 478.774,7520 4.367.285,0890 168,6534 -40,000  478.810,0002 4.367.303,9984 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.770,8350 4.367.295,8690 186,9710 -40,000  
 0+011,5092 478.774,7520 4.367.285,0890 168,6535   

 
 
 
MAIORIS-ROT 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 10.000,000    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo Infinito 4,500  478.739,6305 478.782,2810 
      4.367.279,7058 4.367.293,5140 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -40,000   478.783,8543 478.850,0000 
      4.367.273,7279 4.367.304,0000 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.752,0429 4.367.278,9944 80,0672 10.000,000  481.832,1658 4.357.765,1706 
0+000,0000 0,0000 478.752,0429 4.367.278,9944 80,0672 10.000,000  481.832,1658 4.357.765,1706 
0+000,0000 0,0000 478.752,0429 4.367.278,9944 80,0672 Infinito    
0+034,7689 34,7689 478.784,8391 4.367.272,9045 143,3089 35,000  478.762,8233 4.367.245,6960 
0+034,7689 0,0000 478.784,8391 4.367.272,9045 143,3089 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+034,7689 0,0000 478.784,8391 4.367.272,9045 143,3089 Infinito    
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.752,0429 4.367.278,9944 80,0672 10.000,000  
PS 0+000,0000 478.752,0429 4.367.278,9944 80,0672 10.000,000  

 0+020 478.771,7645 4.367.279,5347 116,4455   
 0+034,7689 478.784,8391 4.367.272,9046 143,3089   

 
 
 
Ma-19_1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 40,000   480.869,3300 480.863,1448 
      4.371.918,6690 4.371.903,9218 

2  Giratorio -450,000    480.861,8914 
       4.371.902,0736 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.869,3300 4.371.918,6690 212,4700 40,000  480.830,0949 4.371.926,4541 
0+016,1011 16,1011 480.863,1443 4.371.903,9211 238,0957 40,000  480.830,0949 4.371.926,4541 
0+018,3334 2,2322 480.861,8914 4.371.902,0736 237,7799 -450,000  481.234,9499 4.371.650,4244 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
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PS 0+000,0000 480.869,3300 4.371.918,6690 212,4700 40,000  
PS 0+016,1011 480.863,1443 4.371.903,9211 238,0957 40,000  
PS 0+018,3334 480.861,8914 4.371.902,0736 237,7799 -450,000  

 0+018,3334 480.861,8914 4.371.902,0736 237,7799   
 

 
 
Ma-19_2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 40,000   480.861,8914 480.875,2110 
      4.371.902,0736 4.371.914,4370 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.861,8914 4.371.902,0736 37,7800 40,000  480.895,0521 4.371.879,7047 
0+018,3333 18,3333 480.875,2110 4.371.914,4370 66,9582 40,000  480.895,0521 4.371.879,7047 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.861,8914 4.371.902,0736 37,7800 40,000  
 0+018,3333 480.875,2110 4.371.914,4370 66,9582   

 
 
 
Ma-19_3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 

        
1  Fijo -27,000   480.869,3300 480.875,2110 
      4.371.918,6690 4.371.914,4370 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.869,3300 4.371.918,6690 148,2776 -27,000  480.887,8984 4.371.938,2704 
0+007,2673 7,2673 480.875,2110 4.371.914,4370 131,1424 -27,000  480.887,8984 4.371.938,2704 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.869,3300 4.371.918,6690 148,2776 -27,000  
 0+007,2673 480.875,2110 4.371.914,4370 131,1424   

 
 
 
PALMA 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 7.500,000   478.769,1495 478.788,1647 
      4.367.374,1606 4.367.325,6513 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
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Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 
         

0+000,0000 0,0000 478.769,1495 4.367.374,1606 175,9958 7.500,000  471.796,0062 4.364.612,7709 
0+052,1032 52,1032 478.788,1647 4.367.325,6513 176,4381 7.500,000  471.796,0062 4.364.612,7709 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.769,1495 4.367.374,1606 175,9958 7.500,000  
 0+020 478.776,4884 4.367.355,5558 176,1656   
 0+040 478.783,7777 4.367.336,9314 176,3354   

PS 0+052,1032 478.788,1647 4.367.325,6513 176,4381 7.500,000  
 0+052,1032 478.788,1647 4.367.325,6513 176,4381   

 
 
 
PALMA-1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retrogiratorio 7.500,000   478.775,4648  
      4.367.358,1594  

2  Fijo 30,000   478.781,9668 478.783,8090 
      4.367.341,5718 4.367.334,2320 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.775,4648 4.367.358,1594 176,1420 7.500,000  471.796,0010 4.364.612,7842 
0+017,8159 17,8159 478.781,9666 4.367.341,5723 176,2932 7.500,000  471.796,0010 4.364.612,7842 
0+025,4041 7,5882 478.783,8090 4.367.334,2320 192,3958 30,000  478.754,0228 4.367.330,6571 
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PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.775,4648 4.367.358,1594 176,1420 7.500,000  
PS 0+017,8159 478.781,9666 4.367.341,5723 176,2932 7.500,000  

 0+020 478.782,6865 4.367.339,5108 180,9280   
 0+025,4041 478.783,8090 4.367.334,2320 192,3958   

 
 
 
PALMA-2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 35,000   478.792,1370 478.775,4648 
      4.367.339,7900 4.367.358,1594 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.792,1370 4.367.339,7900 330,0188 35,000  478.808,0359 4.367.370,9705 
0+025,3582 25,3582 478.775,4648 4.367.358,1594 376,1432 35,000  478.808,0359 4.367.370,9705 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.792,1370 4.367.339,7900 330,0188 35,000  
 0+020 478.777,7994 4.367.353,3423 366,3971   
 0+025,3582 478.775,4648 4.367.358,1594 376,1432   
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PALMA-3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -40,000   478.792,1370 478.783,8010 
      4.367.339,7900 4.367.334,2260 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.792,1370 4.367.339,7900 270,5279 -40,000  478.810,0005 4.367.304,0004 
0+010,0487 10,0487 478.783,8010 4.367.334,2260 254,5348 -40,000  478.810,0005 4.367.304,0004 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.792,1370 4.367.339,7900 270,5279 -40,000  
 0+010,0487 478.783,8010 4.367.334,2260 254,5349   

 
 
 
PALMA-ROT 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo 7.500,000 3,500  478.769,1495 478.788,1647 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        
      4.367.374,1606 4.367.325,6513 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -40,000   478.793,3541 478.783,8543 
      4.367.340,3719 4.367.273,7279 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.775,1027 4.367.349,5071 176,2091 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.775,1027 4.367.349,5071 176,2091 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.775,1027 4.367.349,5071 176,2091 7.496,500  471.796,0062 4.364.612,7709 
0+028,8853 28,8853 478.774,0098 4.367.321,4558 228,7490 35,000  478.742,5184 4.367.336,7297 
0+028,8853 0,0000 478.774,0098 4.367.321,4558 228,7490 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+028,8853 0,0000 478.774,0098 4.367.321,4558 228,7490 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.775,1027 4.367.349,5071 176,2091 Infinito  
PS 0+000,0000 478.775,1027 4.367.349,5071 176,2091 Infinito  

 0+020 478.776,8365 4.367.329,8544 212,5874   
 0+028,8853 478.774,0098 4.367.321,4559 228,7490   

 
 
 
R-MA6014-TRONCO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo -40,000   478.783,8543 478.850,0000 
      4.367.273,7279 4.367.304,0000 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -450,000 3,500  478.828,9271 478.922,9505 
      4.367.328,2349 4.367.497,4155 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.847,4895 4.367.317,9477 377,3252 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.847,4895 4.367.317,9477 377,3252 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.847,4895 4.367.317,9477 377,3252 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+035,2634 35,2634 478.852,4585 4.367.351,3711 41,4662 35,000  478.880,2928 4.367.330,1519 
0+035,2634 0,0000 478.852,4585 4.367.351,3711 41,4662 -453,500  478.491,8053 4.367.626,3102 
0+035,2634 0,0000 478.852,4585 4.367.351,3711 41,4662 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.847,4895 4.367.317,9477 377,3252 Infinito  
 0+020 478.846,1005 4.367.337,6278 13,7034   
 0+035,2634 478.852,4585 4.367.351,3711 41,4662   

 
 
 
ROT-MAIORIS 
 

 
DATOS DE ENTRADA 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo -40,000   478.793,3541 478.783,8543 
      4.367.340,3719 4.367.273,7279 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo Infinito 4,500  478.782,2810 478.739,6305 
      4.367.293,5140 4.367.279,7058 

5  Acoplado a P1 1.000,000   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.770,9568 4.367.312,6965 213,9524 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.770,9568 4.367.312,6965 213,9524 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.770,9568 4.367.312,6965 213,9524 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+036,3485 36,3485 478.747,5745 4.367.287,0076 280,0672 35,000  478.736,7940 4.367.320,3060 
0+036,3485 0,0000 478.747,5745 4.367.287,0076 280,0672 Infinito    
0+036,3485 0,0000 478.747,5745 4.367.287,0076 280,0672 1.000,000  478.439,5622 4.368.238,3900 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.770,9568 4.367.312,6965 213,9524 Infinito  
PS 0+000,0000 478.770,9568 4.367.312,6965 213,9524 Infinito  

 0+020 478.761,4139 4.367.295,4291 250,3307   
 0+036,3485 478.747,5745 4.367.287,0076 280,0672   

 
 
 
ROT-PALMA 
 

 
DATOS DE ENTRADA 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 

        
1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo -40,000   478.850,0000 478.793,3541 
      4.367.304,0000 4.367.340,3719 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -7.500,000 3,500  478.788,1647 478.769,1495 
      4.367.325,6513 4.367.374,1606 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.809,2745 4.367.343,9934 298,8452 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.809,2745 4.367.343,9934 298,8452 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.809,2745 4.367.343,9934 298,8452 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+042,4624 42,4624 478.776,0811 4.367.366,1446 376,0807 35,000  478.808,6396 4.367.378,9877 
0+042,4624 0,0000 478.776,0811 4.367.366,1446 376,0807 -7.503,500  471.796,0062 4.364.612,7709 
0+042,4624 0,0000 478.776,0811 4.367.366,1446 376,0807 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.809,2745 4.367.343,9934 298,8452 Infinito  
PS 0+000,0000 478.809,2745 4.367.343,9934 298,8452 Infinito  

 0+020 478.790,2475 4.367.349,2097 335,2235   
 0+040 478.777,0645 4.367.363,8876 371,6018   
 0+042,4624 478.776,0812 4.367.366,1446 376,0807   

 
 
 

 
 
 



 

28 Pág.  

 27-03-2013 

 

 

ROTONDA-BLANCO 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo -40,000   478.783,8543 478.850,0000 
      4.367.273,7279 4.367.304,0000 

3  Móvil 40,000     
        

4  Fijo Infinito 3,500  478.808,6468 478.827,8988 
      4.367.273,2793 4.367.224,6441 

5  Acoplado a P1 10.000,000   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.794,4373 4.367.267,1517 125,4406 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.794,4373 4.367.267,1517 125,4406 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.794,4373 4.367.267,1517 125,4406 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+031,7703 31,7703 478.816,0666 4.367.245,0256 176,0046 40,000  478.778,8745 4.367.230,3033 
0+031,7703 0,0000 478.816,0666 4.367.245,0256 176,0046 Infinito    
0+031,7703 0,0000 478.816,0666 4.367.245,0256 176,0046 10.000,000  469.518,0376 4.363.564,4475 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.794,4373 4.367.267,1517 125,4406 Infinito  
 0+020 478.810,1982 4.367.255,1796 157,2716   

PS 0+031,7703 478.816,0666 4.367.245,0256 176,0046 40,000  
 0+031,7703 478.816,0666 4.367.245,0256 176,0046   
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ROTONDA_Ma-19 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -27,000   480.914,9000 480.876,6640 
      4.371.938,2700 4.371.962,8210 

2  Acoplado a P2 Infinito   54,0000  
      0,0000  

3  Giratorio -27,000    480.914,9000 
       4.371.938,2700 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.914,9000 4.371.938,2700 400,0000 -27,000  480.887,9000 4.371.938,2700 
0+108,0000 108,0000 480.870,2517 4.371.917,8363 145,3520 -27,000  480.887,9000 4.371.938,2700 
0+108,0000 0,0000 480.870,2517 4.371.917,8363 145,3520 Infinito    
0+169,6460 61,6460 480.914,9000 4.371.938,2700 400,0000 -27,000  480.887,9000 4.371.938,2700 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.914,9000 4.371.938,2700 400,0000 -27,000  
 0+020 480.907,8252 4.371.956,4905 352,8429   
 0+040 480.890,3083 4.371.965,1624 305,6859   
 0+060 480.871,5293 4.371.959,7409 258,5289   
 0+080 480.861,3296 4.371.943,0674 211,3719   
 0+100 480.865,0544 4.371.923,8797 164,2149   

PS 0+108,0000 480.870,2517 4.371.917,8363 145,3520 -27,000  
PS 0+108,0000 480.870,2517 4.371.917,8363 145,3520 -27,000  

 0+120 480.880,7518 4.371.912,2334 117,0578   
 0+140 480.900,1952 4.371.914,2319 69,9008   
 0+160 480.913,1952 4.371.928,8279 22,7438   
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       
 0+169,6460 480.914,9000 4.371.938,2700 400,0000   

 
 
 
ROT_Ma-19_TRON 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo -27,000   480.876,6640 480.870,2517 
      4.371.962,8210 4.371.917,8363 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -450,000 3,500  480.877,6644 480.785,6546 
      4.371.924,0067 4.371.625,3044 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.861,9523 4.371.930,8056 182,1679 Infinito    
0+000,0000 0,0000 480.861,9523 4.371.930,8056 182,1679 Infinito    
0+000,0000 0,0000 480.861,9523 4.371.930,8056 182,1679 -27,000  480.887,9000 4.371.938,2700 
0+030,3606 30,3606 480.857,4510 4.371.901,7345 237,3912 35,000  480.828,3164 4.371.921,1296 
0+030,3606 0,0000 480.857,4510 4.371.901,7345 237,3912 -453,500  481.234,9527 4.371.650,4284 
0+030,3606 0,0000 480.857,4510 4.371.901,7345 237,3912 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.861,9523 4.371.930,8056 182,1679 Infinito  
 0+020 480.861,8416 4.371.911,0770 218,5462   

PS 0+030,3606 480.857,4510 4.371.901,7345 237,3912 35,000  
 0+030,3606 480.857,4510 4.371.901,7345 237,3912   

 
 
 
TRON-R-MA6014 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo 450,000 3,500  478.922,9505 478.828,9271 
      4.367.497,4155 4.367.328,2349 

3  Móvil 30,000     
        

4  Fijo -40,000   478.850,0000 478.793,3541 
      4.367.304,0000 4.367.340,3719 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.846,1540 4.367.354,6501 241,6394 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.846,1540 4.367.354,6501 241,6394 Infinito    
0+000,0000 0,0000 478.846,1540 4.367.354,6501 241,6394 446,500  478.491,8053 4.367.626,3102 
0+032,8206 32,8206 478.817,0546 4.367.343,3730 311,2868 30,000  478.822,3456 4.367.372,9027 
0+032,8206 0,0000 478.817,0546 4.367.343,3730 311,2868 -40,000  478.810,0000 4.367.304,0000 
0+032,8206 0,0000 478.817,0546 4.367.343,3730 311,2868 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
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 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.846,1540 4.367.354,6501 241,6394 Infinito  
PS 0+000,0000 478.846,1540 4.367.354,6501 241,6394 Infinito  

 0+020 478.829,7695 4.367.343,8358 284,0807   
PS 0+032,8206 478.817,0546 4.367.343,3730 311,2868 30,000  

 0+032,8206 478.817,0546 4.367.343,3730 311,2868   
 

 
 
       

 
 
 
TRONCO-1 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 35,000   478.838,5190 478.845,5719 
      4.367.332,0470 4.367.348,1929 

2  Giratorio -450,000    478.846,1062 
       4.367.348,8739 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.838,5190 4.367.332,0470 10,0206 35,000  478.873,0863 4.367.326,5606 
0+017,8091 17,8091 478.845,5709 4.367.348,1916 42,4138 35,000  478.873,0863 4.367.326,5606 
0+018,6763 0,8672 478.846,1062 4.367.348,8739 42,2911 -450,000  478.491,8012 4.367.626,3050 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
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PS 0+000,0000 478.838,5190 4.367.332,0470 10,0206 35,000  
PS 0+017,8091 478.845,5709 4.367.348,1916 42,4138 35,000  

 0+018,6763 478.846,1062 4.367.348,8739 42,2911   
 

 
 
TRONCO-2 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo 35,000   478.846,1062 478.831,2990 
      4.367.348,8739 4.367.337,8570 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.846,1062 4.367.348,8739 242,2919 35,000  478.818,5494 4.367.370,4522 
0+018,6768 18,6768 478.831,2990 4.367.337,8570 276,2634 35,000  478.818,5494 4.367.370,4522 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.846,1062 4.367.348,8739 242,2919 35,000  
 0+018,6768 478.831,2990 4.367.337,8570 276,2634   

 
 
 
TRONCO-3 
 

 
DATOS DE ENTRADA 
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Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo -41,000   478.838,5190 478.831,2990 
      4.367.332,0470 4.367.337,8570 

 
 
 
 
 

PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 478.838,5190 4.367.332,0470 350,3480 -41,000  478.809,3696 4.367.303,2145 
0+009,2872 9,2872 478.831,2990 4.367.337,8570 335,9274 -41,000  478.809,3696 4.367.303,2145 

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 478.838,5190 4.367.332,0470 350,3480 -41,000  
 0+009,2872 478.831,2990 4.367.337,8570 335,9275   

 
 
 
TRON_ROT-Ma-19 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,0000 
       0,0000 

2  Fijo 450,000 3,500  480.785,6546 480.877,6644 
      4.371.625,3044 4.371.924,0067 

3  Móvil 35,000     
        

4  Fijo -27,000   480.870,2517 480.914,9000 
      4.371.917,8363 4.371.938,2700 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,0000  
      0,0000  
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PUNTOS SINGULARES 
 

 
Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Parám. X Centro Y Centro 

         
0+000,0000 0,0000 480.861,7626 4.371.895,5639 36,9995 Infinito    
0+000,0000 0,0000 480.861,7626 4.371.895,5639 36,9995 Infinito    
0+000,0000 0,0000 480.861,7626 4.371.895,5639 36,9995 446,500  481.234,9527 4.371.650,4284 
0+032,8766 32,8766 480.889,2570 4.371.911,3041 96,7991 35,000  480.891,0160 4.371.876,3483 
0+032,8766 0,0000 480.889,2570 4.371.911,3041 96,7991 -27,000  480.887,9000 4.371.938,2700 
0+032,8766 0,0000 480.889,2570 4.371.911,3041 96,7991 Infinito    

 
 
 
 
 

PUNTOS DEL EJE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Coor. X Coor. Y Acimut Radio Parám. 
       

PS 0+000,0000 480.861,7626 4.371.895,5639 36,9995 Infinito  
 0+020 480.876,8025 4.371.908,3323 73,3777   
 0+032,8766 480.889,2570 4.371.911,3041 96,7991   

 
 



Llistat de definició. 

Alçat 

 

 



Tronc 

 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 87,560•     
2 0+028,500 86,974 -2,0579• 35,000• 4.609,812 0,033 
3 0+219,000 84,500• -1,2987 59,471 8.000,000• 0,055 
4 0+626,000 82,240• -0,5553 314,312 -15.276,000• -0,808 
5 0+946,000 73,879• -2,6128 161,629 8.000,000• 0,408 
6 1+263,132 72,000• -0,5925 199,289 -15.276,000• -0,325 
7 1+692,744 63,850• -1,8971 106,539 8.000,000• 0,177 
8 3+914,000 51,293• -0,5653 120,000• 11.187,311 0,161 
9 4+839,000 55,986• 0,5073 130,000• 8.515,720 0,248 

10 5+254,132 64,429• 2,0339 35,000• 1.453.163,651 0,000 
11 5+276,161 64,878 2,0363• 0,000• 0,000 0,000 
12 5+286,000 65,088• 2,1379    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 87,560 0+000,000 87,560 -2,0579   
       

2 0+028,500 0+011,000 87,334 -2,0579 35,000 4.609,812 
 86,974 0+046,000 86,747 -1,2987 0,033 0,7593 
       

3 0+219,000 0+189,265 84,886 -1,2987 59,471 8.000,000 
 84,500 0+248,735 84,335 -0,5553 0,055 0,7434 
       

4 0+626,000 0+468,844 83,113 -0,5553 314,312 -15.276,000 
 82,240 0+783,156 78,134 -2,6128 -0,808 -2,0576 
       

5 0+946,000 0+865,185 75,990 -2,6128 161,629 8.000,000 
 73,879 1+026,815 73,400 -0,5925 0,408 2,0204 
       

6 1+263,132 1+163,487 72,590 -0,5925 199,289 -15.276,000 
 72,000 1+362,776 70,110 -1,8971 -0,325 -1,3046 
       

7 1+692,744 1+639,474 64,861 -1,8971 106,539 8.000,000 
 63,850 1+746,014 63,549 -0,5653 0,177 1,3317 
       

8 3+914,000 3+854,000 51,632 -0,5653 120,000 11.187,311 
 51,293 3+974,000 51,597 0,5073 0,161 1,0726 
       

9 4+839,000 4+774,000 55,656 0,5073 130,000 8.515,720 
 55,986 4+904,000 57,308 2,0339 0,248 1,5266 
       

10 5+254,132 5+236,632 64,073 2,0339 35,000 1.453.163,651 
 64,429 5+271,632 64,785 2,0363 0,000 0,0024 
       

11 5+276,161 5+276,161 64,878 2,0363 0,000 0,000 
 64,878 5+276,161 64,878 2,1379 0,000 0,1016 
       

12 5+286,000 5+286,000 65,088 2,1379   
 65,088      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 



 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 87,560 -2,0579      

TE 0+011,000 87,334 -2,0579      
 0+020,000 87,158 -1,8627      

V 0+028,500 87,007 -1,6783 86,974 35,000 4.609,812 0,033 0,7593 
 0+040,000 86,829 -1,4288      

TS 0+046,000 86,747 -1,2987      
 0+060,000 86,565 -1,2987      
 0+080,000 86,305 -1,2987      
 0+100,000 86,045 -1,2987      
 0+120,000 85,786 -1,2987      
 0+140,000 85,526 -1,2987      
 0+160,000 85,266 -1,2987      
 0+180,000 85,006 -1,2987      

TE 0+189,265 84,886 -1,2987      
 0+200,000 84,754 -1,1645      

V 0+219,000 84,555 -0,9270 84,500 59,471 8.000,000 0,055 0,7434 
 0+220,000 84,546 -0,9145      
 0+240,000 84,388 -0,6645      

TS 0+248,735 84,335 -0,5553      
 0+260,000 84,272 -0,5553      
 0+280,000 84,161 -0,5553      
 0+300,000 84,050 -0,5553      
 0+320,000 83,939 -0,5553      
 0+340,000 83,828 -0,5553      
 0+360,000 83,717 -0,5553      
 0+380,000 83,606 -0,5553      
 0+400,000 83,495 -0,5553      
 0+420,000 83,384 -0,5553      
 0+440,000 83,273 -0,5553      
 0+460,000 83,162 -0,5553      

TE 0+468,844 83,113 -0,5553      
 0+480,000 83,047 -0,6283      
 0+500,000 82,908 -0,7592      
 0+520,000 82,743 -0,8902      
 0+540,000 82,552 -1,0211      
 0+560,000 82,335 -1,1520      
 0+580,000 82,091 -1,2829      
 0+600,000 81,821 -1,4139      
 0+620,000 81,525 -1,5448      

V 0+626,000 81,432 -1,5841 82,240 314,312 -15.276,000 -0,808 -2,0576 
 0+640,000 81,203 -1,6757      
 0+660,000 80,855 -1,8066      
 0+680,000 80,481 -1,9376      
 0+700,000 80,080 -2,0685      
 0+720,000 79,653 -2,1994      
 0+740,000 79,200 -2,3303      
 0+760,000 78,721 -2,4613      
 0+780,000 78,216 -2,5922      

TS 0+783,156 78,134 -2,6128      
 0+800,000 77,694 -2,6128      
 0+820,000 77,171 -2,6128      
 0+840,000 76,649 -2,6128      
 0+860,000 76,126 -2,6128      

TE 0+865,185 75,990 -2,6128      
 0+880,000 75,617 -2,4277      
 0+900,000 75,157 -2,1777      
 0+920,000 74,746 -1,9277      
 0+940,000 74,386 -1,6777      

V 0+946,000 74,287 -1,6027 73,879 161,629 8.000,000 0,408 2,0204 
 0+960,000 74,075 -1,4277      
 0+980,000 73,814 -1,1777      
 1+000,000 73,604 -0,9277      
 1+020,000 73,443 -0,6777      

TS 1+026,815 73,400 -0,5925      
 1+040,000 73,322 -0,5925      
 1+060,000 73,203 -0,5925      
 1+080,000 73,085 -0,5925      
 1+100,000 72,967 -0,5925      
 1+120,000 72,848 -0,5925      
 1+140,000 72,730 -0,5925      
 1+160,000 72,611 -0,5925      

TE 1+163,487 72,590 -0,5925      
 1+180,000 72,484 -0,7006      



 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 1+200,000 72,330 -0,8315      
 1+220,000 72,151 -0,9624      
 1+240,000 71,945 -1,0933      
 1+260,000 71,714 -1,2243      

V 1+263,132 71,675 -1,2448 72,000 199,289 -15.276,000 -0,325 -1,3046 
 1+280,000 71,456 -1,3552      
 1+300,000 71,172 -1,4861      
 1+320,000 70,861 -1,6170      
 1+340,000 70,525 -1,7480      
 1+360,000 70,162 -1,8789      

TS 1+362,776 70,110 -1,8971      
 1+380,000 69,783 -1,8971      
 1+400,000 69,404 -1,8971      
 1+420,000 69,024 -1,8971      
 1+440,000 68,645 -1,8971      
 1+460,000 68,265 -1,8971      
 1+480,000 67,886 -1,8971      
 1+500,000 67,506 -1,8971      
 1+520,000 67,127 -1,8971      
 1+540,000 66,748 -1,8971      
 1+560,000 66,368 -1,8971      
 1+580,000 65,989 -1,8971      
 1+600,000 65,609 -1,8971      
 1+620,000 65,230 -1,8971      

TE 1+639,474 64,861 -1,8971      
 1+640,000 64,851 -1,8905      
 1+660,000 64,498 -1,6405      
 1+680,000 64,194 -1,3905      

V 1+692,744 64,027 -1,2312 63,850 106,539 8.000,000 0,177 1,3317 
 1+700,000 63,941 -1,1405      
 1+720,000 63,738 -0,8905      
 1+740,000 63,585 -0,6405      

TS 1+746,014 63,549 -0,5653      
 1+760,000 63,470 -0,5653      
 1+780,000 63,357 -0,5653      
 1+800,000 63,244 -0,5653      
 1+820,000 63,131 -0,5653      
 1+840,000 63,018 -0,5653      
 1+860,000 62,904 -0,5653      
 1+880,000 62,791 -0,5653      
 1+900,000 62,678 -0,5653      
 1+920,000 62,565 -0,5653      
 1+940,000 62,452 -0,5653      
 1+960,000 62,339 -0,5653      
 1+980,000 62,226 -0,5653      
 2+000,000 62,113 -0,5653      
 2+020,000 62,000 -0,5653      
 2+040,000 61,887 -0,5653      
 2+060,000 61,774 -0,5653      
 2+080,000 61,661 -0,5653      
 2+100,000 61,548 -0,5653      
 2+120,000 61,435 -0,5653      
 2+140,000 61,322 -0,5653      
 2+160,000 61,209 -0,5653      
 2+180,000 61,095 -0,5653      
 2+200,000 60,982 -0,5653      
 2+220,000 60,869 -0,5653      
 2+240,000 60,756 -0,5653      
 2+260,000 60,643 -0,5653      
 2+280,000 60,530 -0,5653      
 2+300,000 60,417 -0,5653      
 2+320,000 60,304 -0,5653      
 2+340,000 60,191 -0,5653      
 2+360,000 60,078 -0,5653      
 2+380,000 59,965 -0,5653      
 2+400,000 59,852 -0,5653      
 2+420,000 59,739 -0,5653      
 2+440,000 59,626 -0,5653      
 2+460,000 59,513 -0,5653      
 2+480,000 59,400 -0,5653      
 2+500,000 59,286 -0,5653      
 2+520,000 59,173 -0,5653      
 2+540,000 59,060 -0,5653      
 2+560,000 58,947 -0,5653      



 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 2+580,000 58,834 -0,5653      
 2+600,000 58,721 -0,5653      
 2+620,000 58,608 -0,5653      
 2+640,000 58,495 -0,5653      
 2+660,000 58,382 -0,5653      
 2+680,000 58,269 -0,5653      
 2+700,000 58,156 -0,5653      
 2+720,000 58,043 -0,5653      
 2+740,000 57,930 -0,5653      
 2+760,000 57,817 -0,5653      
 2+780,000 57,704 -0,5653      
 2+800,000 57,590 -0,5653      
 2+820,000 57,477 -0,5653      
 2+840,000 57,364 -0,5653      
 2+860,000 57,251 -0,5653      
 2+880,000 57,138 -0,5653      
 2+900,000 57,025 -0,5653      
 2+920,000 56,912 -0,5653      
 2+940,000 56,799 -0,5653      
 2+960,000 56,686 -0,5653      
 2+980,000 56,573 -0,5653      
 3+000,000 56,460 -0,5653      
 3+020,000 56,347 -0,5653      
 3+040,000 56,234 -0,5653      
 3+060,000 56,121 -0,5653      
 3+080,000 56,008 -0,5653      
 3+100,000 55,895 -0,5653      
 3+120,000 55,781 -0,5653      
 3+140,000 55,668 -0,5653      
 3+160,000 55,555 -0,5653      
 3+180,000 55,442 -0,5653      
 3+200,000 55,329 -0,5653      
 3+220,000 55,216 -0,5653      
 3+240,000 55,103 -0,5653      
 3+260,000 54,990 -0,5653      
 3+280,000 54,877 -0,5653      
 3+300,000 54,764 -0,5653      
 3+320,000 54,651 -0,5653      
 3+340,000 54,538 -0,5653      
 3+360,000 54,425 -0,5653      
 3+380,000 54,312 -0,5653      
 3+400,000 54,199 -0,5653      
 3+420,000 54,086 -0,5653      
 3+440,000 53,972 -0,5653      
 3+460,000 53,859 -0,5653      
 3+480,000 53,746 -0,5653      
 3+500,000 53,633 -0,5653      
 3+520,000 53,520 -0,5653      
 3+540,000 53,407 -0,5653      
 3+560,000 53,294 -0,5653      
 3+580,000 53,181 -0,5653      
 3+600,000 53,068 -0,5653      
 3+620,000 52,955 -0,5653      
 3+640,000 52,842 -0,5653      
 3+660,000 52,729 -0,5653      
 3+680,000 52,616 -0,5653      
 3+700,000 52,503 -0,5653      
 3+720,000 52,390 -0,5653      
 3+740,000 52,277 -0,5653      
 3+760,000 52,163 -0,5653      
 3+780,000 52,050 -0,5653      
 3+800,000 51,937 -0,5653      
 3+820,000 51,824 -0,5653      
 3+840,000 51,711 -0,5653      

TE 3+854,000 51,632 -0,5653      
 3+860,000 51,600 -0,5117      
 3+880,000 51,515 -0,3329      
 3+900,000 51,467 -0,1541      

V 3+914,000 51,454 -0,0290 51,293 120,000 11.187,311 0,161 1,0726 
PB 3+917,244 51,453 0,0000      

 3+920,000 51,454 0,0246      
 3+940,000 51,476 0,2034      
 3+960,000 51,535 0,3822      

TS 3+974,000 51,597 0,5073      



 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 3+980,000 51,628 0,5073      
 4+000,000 51,729 0,5073      
 4+020,000 51,831 0,5073      
 4+040,000 51,932 0,5073      
 4+060,000 52,034 0,5073      
 4+080,000 52,135 0,5073      
 4+100,000 52,236 0,5073      
 4+120,000 52,338 0,5073      
 4+140,000 52,439 0,5073      
 4+160,000 52,541 0,5073      
 4+180,000 52,642 0,5073      
 4+200,000 52,744 0,5073      
 4+220,000 52,845 0,5073      
 4+240,000 52,947 0,5073      
 4+260,000 53,048 0,5073      
 4+280,000 53,150 0,5073      
 4+300,000 53,251 0,5073      
 4+320,000 53,353 0,5073      
 4+340,000 53,454 0,5073      
 4+360,000 53,556 0,5073      
 4+380,000 53,657 0,5073      
 4+400,000 53,758 0,5073      
 4+420,000 53,860 0,5073      
 4+440,000 53,961 0,5073      
 4+460,000 54,063 0,5073      
 4+480,000 54,164 0,5073      
 4+500,000 54,266 0,5073      
 4+520,000 54,367 0,5073      
 4+540,000 54,469 0,5073      
 4+560,000 54,570 0,5073      
 4+580,000 54,672 0,5073      
 4+600,000 54,773 0,5073      
 4+620,000 54,875 0,5073      
 4+640,000 54,976 0,5073      
 4+660,000 55,078 0,5073      
 4+680,000 55,179 0,5073      
 4+700,000 55,280 0,5073      
 4+720,000 55,382 0,5073      
 4+740,000 55,483 0,5073      
 4+760,000 55,585 0,5073      

TE 4+774,000 55,656 0,5073      
 4+780,000 55,688 0,5778      
 4+800,000 55,827 0,8126      
 4+820,000 56,013 1,0475      

V 4+839,000 56,234 1,2706 55,986 130,000 8.515,720 0,248 1,5266 
 4+840,000 56,246 1,2824      
 4+860,000 56,526 1,5172      
 4+880,000 56,853 1,7521      
 4+900,000 57,227 1,9869      

TS 4+904,000 57,308 2,0339      
 4+920,000 57,633 2,0339      
 4+940,000 58,040 2,0339      
 4+960,000 58,447 2,0339      
 4+980,000 58,853 2,0339      
 5+000,000 59,260 2,0339      
 5+020,000 59,667 2,0339      
 5+040,000 60,074 2,0339      
 5+060,000 60,481 2,0339      
 5+080,000 60,887 2,0339      
 5+100,000 61,294 2,0339      
 5+120,000 61,701 2,0339      
 5+140,000 62,108 2,0339      
 5+160,000 62,514 2,0339      
 5+180,000 62,921 2,0339      
 5+200,000 63,328 2,0339      
 5+220,000 63,735 2,0339      

TE 5+236,632 64,073 2,0339      
 5+240,000 64,142 2,0341      

V 5+254,132 64,429 2,0351 64,429 35,000 1.453.163,651 0,000 0,0024 
 5+260,000 64,549 2,0355      

TS 5+271,632 64,785 2,0363      
TE 5+276,161 64,878 2,0363      

V 5+276,161 64,878 2,0363 64,878 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 5+276,161 64,878 2,0363      



 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 5+280,000 64,960 2,1379      
 5+286,000 65,088 2,1379      

 

Rotonda Ma-6014 

DATOS DE ENTRADA 
 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000,000 87,900•     
2 0+064,378 86,853 -1,6270• 91,327• 2.806,620 0,371 
3 0+190,041 88,897 1,6270• 91,327• -2.806,620 -0,371 
4 0+251,327 87,900 -1,6270•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 87,900 0+000,000 87,900 -1,6270   
       

2 0+064,378 0+018,714 87,596 -1,6270 91,327 2.806,620 
 86,853 0+110,041 87,596 1,6270 0,371 3,2540 
       

3 0+190,041 0+144,378 88,154 1,6270 91,327 -2.806,620 
 88,897 0+235,705 88,154 -1,6270 -0,371 -3,2540 
       

4 0+251,327 0+251,327 87,900 -1,6270   
 87,900      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 87,900 -1,6270      

TE 0+018,714 87,596 -1,6270      
 0+020,000 87,575 -1,5812      
 0+040,000 87,330 -0,8686      
 0+060,000 87,227 -0,1560      

PB 0+064,378 87,224 0,0000      
V 0+064,378 87,224 0,0000 86,853 91,327 2.806,620 0,371 3,2540 

 0+080,000 87,268 0,5566      
 0+100,000 87,450 1,2692      

TS 0+110,041 87,596 1,6270      
 0+120,000 87,758 1,6270      
 0+140,000 88,083 1,6270      

TE 0+144,378 88,154 1,6270      
 0+160,000 88,365 1,0704      
 0+180,000 88,508 0,3578      

PA 0+190,041 88,526 0,0000      
V 0+190,041 88,526 0,0000 88,897 91,327 -2.806,620 -0,371 -3,2540 

 0+200,000 88,508 -0,3548      
 0+220,000 88,366 -1,0674      

TS 0+235,705 88,154 -1,6270      
 0+240,000 88,084 -1,6270      
 0+251,327 87,900 -1,6270      

 

 



 

1 Pág.  

 27-03-2013 

 

 

 
 
ACCESO-1 - ACCESO-1 - 
MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 85,000•     
2 0+003,153 84,861• -4,3960 0,000• 0,000 0,000 
3 0+008,700 85,213 6,3472• 8,000• -114,932 -0,070 
4 0+028,000 85,095• -0,6135 30,000• 3.152,953 0,036 
5 0+046,323 85,157 0,3380•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 85,000 0+000,000 85,000 -4,3960   
       

2 0+003,153 0+003,153 84,861 -4,3960 0,000 0,000 
 84,861 0+003,153 84,861 6,3472 0,000 10,7432 
       

3 0+008,700 0+004,700 84,960 6,3472 8,000 -114,932 
 85,213 0+012,700 85,189 -0,6135 -0,070 -6,9606 
       

4 0+028,000 0+013,000 85,187 -0,6135 30,000 3.152,953 
 85,095 0+043,000 85,146 0,3380 0,036 0,9515 
       

5 0+046,323 0+046,323 85,157 0,3380   
 85,157      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 85,000 -4,3960      

TE 0+003,153 84,861 -4,3960      
PB 0+003,153 84,861 -4,3960      

V 0+003,153 84,861 -4,3960 84,861 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+003,153 84,861 -4,3960      
TE 0+004,700 84,960 6,3472      

V 0+008,700 85,144 2,8668 85,213 8,000 -114,932 -0,070 -6,9606 
PA 0+011,995 85,191 0,0000      
TS 0+012,700 85,189 -0,6135      
TE 0+013,000 85,187 -0,6135      

 0+020,000 85,152 -0,3915      
V 0+028,000 85,131 -0,1377 85,095 30,000 3.152,953 0,036 0,9515 

PB 0+032,342 85,128 0,0000      
 0+040,000 85,137 0,2429      

TS 0+043,000 85,146 0,3380      
 0+046,323 85,157 0,3380      

 
 
 
ACCESO-2 - ACCESO-2 - 
MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 



 

2 Pág.  

 27-03-2013 

 

 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 84,976•     
2 0+004,594 84,932• -0,9578 7,000• 152,769 0,040 
3 0+008,912 85,089• 3,6243    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 84,976 0+000,000 84,976 -0,9578   
       

2 0+004,594 0+001,094 84,966 -0,9578 7,000 152,769 
 84,932 0+008,094 85,059 3,6243 0,040 4,5821 
       

3 0+008,912 0+008,912 85,089 3,6243   
 85,089      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 84,976 -0,9578      

TE 0+001,094 84,966 -0,9578      
PB 0+002,557 84,959 0,0000      

V 0+004,594 84,972 1,3333 84,932 7,000 152,769 0,040 4,5821 
TS 0+008,094 85,059 3,6243      

 0+008,912 85,089 3,6243      
 

 
 
ACCESO-3 - ACCESO-3 - 
MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 85,119•     
2 0+002,135 85,063• -2,6231 4,000• -136,932 -0,015 
3 0+007,041 84,791• -5,5443 4,000• 102,975 0,019 
4 0+009,812 84,745• -1,6599    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 85,119 0+000,000 85,119 -2,6231   
       

2 0+002,135 0+000,135 85,115 -2,6231 4,000 -136,932 
 85,063 0+004,135 84,952 -5,5443 -0,015 -2,9212 
       

3 0+007,041 0+005,041 84,902 -5,5443 4,000 102,975 
 84,791 0+009,041 84,758 -1,6599 0,019 3,8844 
       

4 0+009,812 0+009,812 84,745 -1,6599   
 84,745      
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 85,119 -2,6231      

TE 0+000,135 85,115 -2,6231      
V 0+002,135 85,048 -4,0837 85,063 4,000 -136,932 -0,015 -2,9212 

TS 0+004,135 84,952 -5,5443      
TE 0+005,041 84,902 -5,5443      

V 0+007,041 84,810 -3,6021 84,791 4,000 102,975 0,019 3,8844 
TS 0+009,041 84,758 -1,6599      

 0+009,812 84,745 -1,6599      
 

 
 
BLANCO-ROTONDA - BLAN-
CO-ROTONDA - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 89,079•     
2 0+028,462 88,496• -2,0501 25,000• 1.916,680 0,041 
3 0+041,200 88,401• -0,7458 0,000• 0,000 0,000 
4 0+042,000 88,394• -0,8755 0,000 0,000• 0,000 
5 0+042,620 88,389• -0,8060    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 89,079 0+000,000 89,079 -2,0501   
       

2 0+028,462 0+015,962 88,752 -2,0501 25,000 1.916,680 
 88,496 0+040,962 88,403 -0,7458 0,041 1,3043 
       

3 0+041,200 0+041,200 88,401 -0,7458 0,000 0,000 
 88,401 0+041,200 88,401 -0,8755 0,000 -0,1297 
       

4 0+042,000 0+042,000 88,394 -0,8755 0,000 0,000 
 88,394 0+042,000 88,394 -0,8060 0,000 0,0695 
       

5 0+042,620 0+042,620 88,389 -0,8060   
 88,389      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 89,079 -2,0501      

TE 0+015,962 88,752 -2,0501      
 0+020,000 88,674 -1,8394      

V 0+028,462 88,537 -1,3980 88,496 25,000 1.916,680 0,041 1,3043 
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+040,000 88,410 -0,7959      

TS 0+040,962 88,403 -0,7458      
TE 0+041,200 88,401 -0,7458      

V 0+041,200 88,401 -0,7458 88,401 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+041,200 88,401 -0,7458      
TE 0+042,000 88,394 -0,8755      

V 0+042,000 88,394 -0,8755 88,394 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+042,000 88,394 -0,8755      

 0+042,620 88,389 -0,8060      
 

 
 
C_BLANCO - C_BLANCO - 
mde 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 88,266•     
2 0+001,364 88,364• 7,1718 0,000• 0,000 0,000 
3 0+029,500 88,895 1,8868• 35,000• 35.814,474 0,004 
4 0+050,000 89,302• 1,9845 4,000• -624,151 -0,003 
5 0+052,307 89,333• 1,3437    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 88,266 0+000,000 88,266 7,1718   
       

2 0+001,364 0+001,364 88,364 7,1718 0,000 0,000 
 88,364 0+001,364 88,364 1,8868 0,000 -5,2850 
       

3 0+029,500 0+012,000 88,565 1,8868 35,000 35.814,474 
 88,895 0+047,000 89,242 1,9845 0,004 0,0977 
       

4 0+050,000 0+048,000 89,262 1,9845 4,000 -624,151 
 89,302 0+052,000 89,329 1,3437 -0,003 -0,6409 
       

5 0+052,307 0+052,307 89,333 1,3437   
 89,333      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 88,266 7,1718      

TE 0+001,364 88,364 7,1718      
V 0+001,364 88,364 7,1718 88,364 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+001,364 88,364 7,1718      
TE 0+012,000 88,565 1,8868      

 0+020,000 88,717 1,9091      
V 0+029,500 88,899 1,9357 88,895 35,000 35.814,474 0,004 0,0977 

 0+040,000 89,104 1,9650      
TS 0+047,000 89,242 1,9845      
TE 0+048,000 89,262 1,9845      

V 0+050,000 89,299 1,6641 89,302 4,000 -624,151 -0,003 -0,6409 
TS 0+052,000 89,329 1,3437      

 0+052,307 89,333 1,3437      
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MAIORIS - MAIORIS - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 88,337•     
2 0+020,000 88,354• 0,0858 25,000• -1.245,675 -0,063 
3 0+042,464 87,923 -1,9212•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 88,337 0+000,000 88,337 0,0858   
       

2 0+020,000 0+007,500 88,343 0,0858 25,000 -1.245,675 
 88,354 0+032,500 88,114 -1,9212 -0,063 -2,0069 
       

3 0+042,464 0+042,464 87,923 -1,9212   
 87,923      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 88,337 0,0858      

TE 0+007,500 88,343 0,0858      
PA 0+008,569 88,344 0,0000      

V 0+020,000 88,291 -0,9177 88,354 25,000 -1.245,675 -0,063 -2,0069 
 0+020,000 88,291 -0,9177      

TS 0+032,500 88,114 -1,9212      
 0+040,000 87,970 -1,9212      
 0+042,464 87,923 -1,9212      

 
 
 
MAIORIS-ROT - MAIO-
RIS-ROT - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 88,250•     
2 0+001,600 88,244• -0,3748 0,000• 0,000 0,000 
3 0+018,457 88,167• -0,4568 29,000• 1.644,151 0,064 
4 0+033,300 88,361• 1,3070 0,000• 0,000 0,000 
5 0+034,000 88,370• 1,2283 0,000 0,000• 0,000 
6 0+034,769 88,378• 1,0923    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
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1 0+000,000      
 88,250 0+000,000 88,250 -0,3748   
       

2 0+001,600 0+001,600 88,244 -0,3748 0,000 0,000 
 88,244 0+001,600 88,244 -0,4568 0,000 -0,0820 
       

3 0+018,457 0+003,957 88,233 -0,4568 29,000 1.644,151 
 88,167 0+032,957 88,357 1,3070 0,064 1,7638 
       

4 0+033,300 0+033,300 88,361 1,3070 0,000 0,000 
 88,361 0+033,300 88,361 1,2283 0,000 -0,0787 
       

5 0+034,000 0+034,000 88,370 1,2283 0,000 0,000 
 88,370 0+034,000 88,370 1,0923 0,000 -0,1360 
       

6 0+034,769 0+034,769 88,378 1,0923   
 88,378      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 88,250 -0,3748      

TE 0+001,600 88,244 -0,3748      
V 0+001,600 88,244 -0,3748 88,244 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+001,600 88,244 -0,3748      
TE 0+003,957 88,233 -0,4568      
PB 0+011,468 88,216 0,0000      

V 0+018,457 88,231 0,4251 88,167 29,000 1.644,151 0,064 1,7638 
 0+020,000 88,238 0,5190      

TS 0+032,957 88,357 1,3070      
TE 0+033,300 88,361 1,3070      

V 0+033,300 88,361 1,3070 88,361 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+033,300 88,361 1,3070      
TE 0+034,000 88,370 1,2283      

V 0+034,000 88,370 1,2283 88,370 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+034,000 88,370 1,2283      

 0+034,769 88,378 1,0923      
 

 
 
PALMA - PALMA - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 86,442•     
2 0+022,965 86,918• 2,0740 35,000• 23.751,943 0,006 
3 0+042,205 87,346 2,2213• 0,000• 0,000 0,000 
4 0+052,103 87,562• 2,1855    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 86,442 0+000,000 86,442 2,0740   
       

2 0+022,965 0+005,465 86,555 2,0740 35,000 23.751,943 
 86,918 0+040,465 87,307 2,2213 0,006 0,1474 
       

3 0+042,205 0+042,205 87,346 2,2213 0,000 0,000 
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       
 87,346 0+042,205 87,346 2,1855 0,000 -0,0358 
       

4 0+052,103 0+052,103 87,562 2,1855   
 87,562      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 86,442 2,0740      

TE 0+005,465 86,555 2,0740      
 0+020,000 86,861 2,1352      

V 0+022,965 86,925 2,1477 86,918 35,000 23.751,943 0,006 0,1474 
 0+040,000 87,297 2,2194      

TS 0+040,465 87,307 2,2213      
TE 0+042,205 87,346 2,2213      

V 0+042,205 87,346 2,2213 87,346 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+042,205 87,346 2,2213      

 0+052,103 87,562 2,1855      
 

 
 
PALMA-ROT - PALMA-ROT - 
MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 86,902•     
2 0+005,481 87,013• 2,0322 10,959• 1.482,552 0,010 
3 0+019,481 87,401• 2,7714 17,033• -1.542,156 -0,024 
4 0+028,000 87,543• 1,6669 0,000 0,000• 0,000 
5 0+028,700 87,554• 1,5717 0,000• 0,000 0,000 
6 0+028,885 87,556• 1,0805    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 86,902 0+000,000 86,902 2,0322   
       

2 0+005,481 0+000,002 86,902 2,0322 10,959 1.482,552 
 87,013 0+010,961 87,165 2,7714 0,010 0,7392 
       

3 0+019,481 0+010,965 87,165 2,7714 17,033 -1.542,156 
 87,401 0+027,998 87,543 1,6669 -0,024 -1,1045 
       

4 0+028,000 0+028,000 87,543 1,6669 0,000 0,000 
 87,543 0+028,000 87,543 1,5717 0,000 -0,0953 
       

5 0+028,700 0+028,700 87,554 1,5717 0,000 0,000 
 87,554 0+028,700 87,554 1,0805 0,000 -0,4912 
       

6 0+028,885 0+028,885 87,556 1,0805   
 87,556      
       

 
 
 
 



 

8 Pág.  

 27-03-2013 

 

 

 
PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 

 
 

 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 86,902 2,0322      

TE 0+000,002 86,902 2,0322      
V 0+005,481 87,023 2,4018 87,013 10,959 1.482,552 0,010 0,7392 

TS 0+010,961 87,165 2,7714      
TE 0+010,965 87,165 2,7714      

V 0+019,481 87,377 2,2192 87,401 17,033 -1.542,156 -0,024 -1,1045 
 0+020,000 87,389 2,1856      

TS 0+027,998 87,543 1,6669      
TE 0+028,000 87,543 1,6669      

V 0+028,000 87,543 1,6669 87,543 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+028,000 87,543 1,6669      
TE 0+028,700 87,554 1,5717      

V 0+028,700 87,554 1,5717 87,554 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+028,700 87,554 1,5717      

 0+028,885 87,556 1,0805      
 

 
 
R-MA6014-TRONCO - 
R-MA6014-TRONCO - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 87,669•     
2 0+007,774 87,535• -1,7186 14,500• -1.183,668 -0,022 
3 0+025,405 87,016• -2,9436 19,712• 1.360,959 0,036 
4 0+035,263 86,869• -1,4952    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 87,669 0+000,000 87,669 -1,7186   
       

2 0+007,774 0+000,524 87,660 -1,7186 14,500 -1.183,668 
 87,535 0+015,024 87,322 -2,9436 -0,022 -1,2250 
       

3 0+025,405 0+015,549 87,306 -2,9436 19,712 1.360,959 
 87,016 0+035,261 86,869 -1,4952 0,036 1,4484 
       

4 0+035,263 0+035,263 86,869 -1,4952   
 86,869      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 87,669 -1,7186      

TE 0+000,524 87,660 -1,7186      
V 0+007,774 87,513 -2,3311 87,535 14,500 -1.183,668 -0,022 -1,2250 

TS 0+015,024 87,322 -2,9436      
TE 0+015,549 87,306 -2,9436      

 0+020,000 87,182 -2,6166      
V 0+025,405 87,052 -2,2194 87,016 19,712 1.360,959 0,036 1,4484 

TS 0+035,261 86,869 -1,4952      
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+035,263 86,869 -1,4952      

 
 
 
ROT-MAIORIS - 
ROT-MAIORIS - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 87,707•     
2 0+001,300 87,728• 1,6151 0,000• 0,000 0,000 
3 0+005,525 87,787• 1,3966 8,000• 792,928 0,010 
4 0+023,525 88,220• 2,4055 24,946• -1.160,801 -0,067 
5 0+036,000 88,252• 0,2565 0,000 0,000• 0,000 
6 0+036,349 88,253• 0,2864    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 87,707 0+000,000 87,707 1,6151   
       

2 0+001,300 0+001,300 87,728 1,6151 0,000 0,000 
 87,728 0+001,300 87,728 1,3966 0,000 -0,2185 
       

3 0+005,525 0+001,525 87,731 1,3966 8,000 792,928 
 87,787 0+009,525 87,883 2,4055 0,010 1,0089 
       

4 0+023,525 0+011,052 87,920 2,4055 24,946 -1.160,801 
 88,220 0+035,998 88,252 0,2565 -0,067 -2,1491 
       

5 0+036,000 0+036,000 88,252 0,2565 0,000 0,000 
 88,252 0+036,000 88,252 0,2864 0,000 0,0299 
       

6 0+036,349 0+036,349 88,253 0,2864   
 88,253      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 87,707 1,6151      

TE 0+001,300 87,728 1,6151      
V 0+001,300 87,728 1,6151 87,728 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+001,300 87,728 1,6151      
TE 0+001,525 87,731 1,3966      

V 0+005,525 87,797 1,9011 87,787 8,000 792,928 0,010 1,0089 
TS 0+009,525 87,883 2,4055      
TE 0+011,052 87,920 2,4055      

 0+020,000 88,101 1,6347      
V 0+023,525 88,153 1,3310 88,220 24,946 -1.160,801 -0,067 -2,1491 

TS 0+035,998 88,252 0,2565      
TE 0+036,000 88,252 0,2565      

V 0+036,000 88,252 0,2565 88,252 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+036,000 88,252 0,2565      

 0+036,349 88,253 0,2864      
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ROT-PALMA - ROT-PALMA - 
MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 87,225•     
2 0+001,300 87,223• -0,1232 0,000• 0,000 0,000 
3 0+011,842 87,210• -0,1233 20,000• -1.031,372 -0,048 
4 0+042,000 86,588• -2,0625 0,000 0,000• 0,000 
5 0+042,462 86,579• -1,9470    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 87,225 0+000,000 87,225 -0,1232   
       

2 0+001,300 0+001,300 87,223 -0,1232 0,000 0,000 
 87,223 0+001,300 87,223 -0,1233 0,000 -0,0001 
       

3 0+011,842 0+001,842 87,222 -0,1233 20,000 -1.031,372 
 87,210 0+021,842 87,004 -2,0625 -0,048 -1,9392 
       

4 0+042,000 0+042,000 86,588 -2,0625 0,000 0,000 
 86,588 0+042,000 86,588 -1,9470 0,000 0,1155 
       

5 0+042,462 0+042,462 86,579 -1,9470   
 86,579      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 87,225 -0,1232      

TE 0+001,300 87,223 -0,1232      
V 0+001,300 87,223 -0,1232 87,223 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+001,300 87,223 -0,1232      
TE 0+001,842 87,222 -0,1233      

V 0+011,842 87,162 -1,0929 87,210 20,000 -1.031,372 -0,048 -1,9392 
 0+020,000 87,040 -1,8839      

TS 0+021,842 87,004 -2,0625      
 0+040,000 86,629 -2,0625      

TE 0+042,000 86,588 -2,0625      
V 0+042,000 86,588 -2,0625 86,588 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+042,000 86,588 -2,0625      
 0+042,462 86,579 -1,9470      

 
 
 
ROTONDA Ma-6014 - RO-
TONDA Ma-6014 - MDE 
 

 
 
 
ROTONDA-BLANCO - RO-
TONDA-BLANCO - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 
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Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000,000 88,470•     
2 0+001,300 88,478• 0,6150 0,000• 0,000 0,000 
3 0+018,899 88,564• 0,4887 20,000• 1.339,984 0,037 
4 0+031,770 88,819• 1,9812    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 88,470 0+000,000 88,470 0,6150   
       

2 0+001,300 0+001,300 88,478 0,6150 0,000 0,000 
 88,478 0+001,300 88,478 0,4887 0,000 -0,1264 
       

3 0+018,899 0+008,899 88,515 0,4887 20,000 1.339,984 
 88,564 0+028,899 88,762 1,9812 0,037 1,4926 
       

4 0+031,770 0+031,770 88,819 1,9812   
 88,819      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 88,470 0,6150      

TE 0+001,300 88,478 0,6150      
V 0+001,300 88,478 0,6150 88,478 0,000 0,000 0,000 0,0000 

TS 0+001,300 88,478 0,6150      
TE 0+008,899 88,515 0,4887      

V 0+018,899 88,601 1,2350 88,564 20,000 1.339,984 0,037 1,4926 
 0+020,000 88,615 1,3171      

TS 0+028,899 88,762 1,9812      
 0+031,770 88,819 1,9812      

 
 
 
ROTONDA_Ma-19 - ROTON-
DA_Ma-19 - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0-054,973 64,240•     
2 0+029,850 66,785 3,0000• 84,000• -1.400,000 -0,630 
3 0+114,673 64,240 -3,0000• 84,000• 1.400,000 0,630 
4 0+199,496 66,785 3,0000• 84,000• -1.400,000 -0,630 
5 0+284,319 64,240 -3,0000•    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0-054,973      
 64,240 0-054,973 64,240 3,0000   
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       
       

2 0+029,850 0-012,150 65,525 3,0000 84,000 -1.400,000 
 66,785 0+071,850 65,525 -3,0000 -0,630 -6,0000 
       

3 0+114,673 0+072,673 65,500 -3,0000 84,000 1.400,000 
 64,240 0+156,673 65,500 3,0000 0,630 6,0000 
       

4 0+199,496 0+157,496 65,525 3,0000 84,000 -1.400,000 
 66,785 0+241,496 65,525 -3,0000 -0,630 -6,0000 
       

5 0+284,319 0+284,319 64,240 -3,0000   
 64,240      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0-054,973 64,240 3,0000      
 0-040,000 64,689 3,0000      
 0-020,000 65,289 3,0000      

TE 0-012,150 65,525 3,0000      
 0+000,000 65,836 2,1321      
 0+020,000 66,120 0,7036      

PA 0+029,850 66,155 0,0000      
V 0+029,850 66,155 0,0000 66,785 84,000 -1.400,000 -0,630 -6,0000 

 0+040,000 66,118 -0,7250      
 0+060,000 65,830 -2,1536      

TS 0+071,850 65,525 -3,0000      
TE 0+072,673 65,500 -3,0000      

 0+080,000 65,299 -2,4766      
 0+100,000 64,947 -1,0481      

PB 0+114,673 64,870 0,0000      
V 0+114,673 64,870 0,0000 64,240 84,000 1.400,000 0,630 6,0000 

 0+120,000 64,880 0,3805      
 0+140,000 65,099 1,8091      

TS 0+156,673 65,500 3,0000      
TE 0+157,496 65,525 3,0000      

 0+160,000 65,598 2,8211      
 0+180,000 66,019 1,3926      

PA 0+199,496 66,155 0,0000      
V 0+199,496 66,155 0,0000 66,785 84,000 -1.400,000 -0,630 -6,0000 

 0+200,000 66,155 -0,0360      
 0+220,000 66,005 -1,4646      
 0+240,000 65,569 -2,8931      

TS 0+241,496 65,525 -3,0000      
 0+260,000 64,970 -3,0000      
 0+280,000 64,370 -3,0000      
 0+284,319 64,240 -3,0000      

 
 
 
ROT_Ma-19_TRON - 
ROT_Ma-19_TRON - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 65,047•     
2 0+009,013 64,898• -1,6531 17,000• -1.902,476 -0,019 
3 0+024,013 64,516• -2,5467 10,000• 1.687,662 0,007 
4 0+030,000 64,399• -1,9542 0,000 0,000• 0,000 
5 0+030,361 64,394• -1,5238    
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LISTADO DE VÉRTICES 

 
 

Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       

1 0+000,000      
 65,047 0+000,000 65,047 -1,6531   
       

2 0+009,013 0+000,513 65,039 -1,6531 17,000 -1.902,476 
 64,898 0+017,513 64,682 -2,5467 -0,019 -0,8936 
       

3 0+024,013 0+019,013 64,643 -2,5467 10,000 1.687,662 
 64,516 0+029,013 64,418 -1,9542 0,007 0,5925 
       

4 0+030,000 0+030,000 64,399 -1,9542 0,000 0,000 
 64,399 0+030,000 64,399 -1,5238 0,000 0,4304 
       

5 0+030,361 0+030,361 64,394 -1,5238   
 64,394      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 65,047 -1,6531      

TE 0+000,513 65,039 -1,6531      
V 0+009,013 64,879 -2,0999 64,898 17,000 -1.902,476 -0,019 -0,8936 

TS 0+017,513 64,682 -2,5467      
TE 0+019,013 64,643 -2,5467      

 0+020,000 64,618 -2,4882      
V 0+024,013 64,523 -2,2504 64,516 10,000 1.687,662 0,007 0,5925 

TS 0+029,013 64,418 -1,9542      
TE 0+030,000 64,399 -1,9542      

V 0+030,000 64,399 -1,9542 64,399 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+030,000 64,399 -1,9542      

 0+030,361 64,394 -1,5238      
 

 
 
TRON-R-MA6014 - TRON-
CO-R-MA6014 - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 86,888•     
2 0+023,657 87,255• 1,5513 16,682• -963,647 -0,036 
3 0+032,000 87,240• -0,1798 0,000 0,000• 0,000 
4 0+032,821 87,237• -0,3652    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 86,888 0+000,000 86,888 1,5513   
       

2 0+023,657 0+015,316 87,126 1,5513 16,682 -963,647 
 87,255 0+031,998 87,240 -0,1798 -0,036 -1,7311 
       

3 0+032,000 0+032,000 87,240 -0,1798 0,000 0,000 
 87,240 0+032,000 87,240 -0,3652 0,000 -0,1854 
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Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       
       

4 0+032,821 0+032,821 87,237 -0,3652   
 87,237      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
 

 
 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 86,888 1,5513      

TE 0+015,316 87,126 1,5513      
 0+020,000 87,187 1,0653      

V 0+023,657 87,219 0,6858 87,255 16,682 -963,647 -0,036 -1,7311 
PA 0+030,265 87,242 0,0000      
TS 0+031,998 87,240 -0,1798      
TE 0+032,000 87,240 -0,1798      

V 0+032,000 87,240 -0,1798 87,240 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+032,000 87,240 -0,1798      

 0+032,821 87,237 -0,3652      
 

 
 

 
 
 
TRON_ROT-Ma-19 - 
TRON_ROT-Ma-19 - MDE 
 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 64,338•     
2 0+027,000 64,875• 1,9891 7,000• -806,558 -0,008 
3 0+031,500 64,925• 1,1212 0,000• 0,000 0,000 
4 0+032,700 64,937• 0,9995 0,000 0,000• 0,000 
5 0+032,877 64,939• 1,4138    

 
 
 
 
 

LISTADO DE VÉRTICES 
 

 
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota TE/TS Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 

       
1 0+000,000      
 64,338 0+000,000 64,338 1,9891   
       

2 0+027,000 0+023,500 64,805 1,9891 7,000 -806,558 
 64,875 0+030,500 64,914 1,1212 -0,008 -0,8679 
       

3 0+031,500 0+031,500 64,925 1,1212 0,000 0,000 
 64,925 0+031,500 64,925 0,9995 0,000 -0,1217 
       

4 0+032,700 0+032,700 64,937 0,9995 0,000 0,000 
 64,937 0+032,700 64,937 1,4138 0,000 0,4144 
       

5 0+032,877 0+032,877 64,939 1,4138   
 64,939      
       

 
 
 
 
 

PUNTOS DE LA RASANTE CADA 20 METROS 
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 Estación Cota Pente.(%) Cota Ver. Long.(L) Radio(kv) Flecha Theta(%) 
         
 0+000,000 64,338 1,9891      
 0+020,000 64,735 1,9891      

TE 0+023,500 64,805 1,9891      
V 0+027,000 64,867 1,5551 64,875 7,000 -806,558 -0,008 -0,8679 

TS 0+030,500 64,914 1,1212      
TE 0+031,500 64,925 1,1212      

V 0+031,500 64,925 1,1212 64,925 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+031,500 64,925 1,1212      
TE 0+032,700 64,937 0,9995      

V 0+032,700 64,937 0,9995 64,937 0,000 0,000 0,000 0,0000 
TS 0+032,700 64,937 0,9995      

 0+032,877 64,939 1,4138      
 
 



Estudi de visibilitat.  

Directa 
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LISTADO DE VISIBILIDADES 

 

 

Estación inicial 0+000  Altura observador 1,100 
Estación final 5+286  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 200  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 0,000 
Velocidad de cálculo 90    

 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 

       

0+000,000 30 0+030,000 152 (122) Fuera de sección 34 
0+020,000 30 0+050,000 152 (121) Alzado 34 

0+400,000 190 0+590,000 148    
0+420,000 190 0+610,000 148    

4+860,000 190 5+050,000 142    
4+880,000 170 5+050,000 141    

4+900,000 170 5+070,000 141    
4+920,000 170 5+090,000 140    

4+940,000 170 5+110,000 140    
4+960,000 170 5+130,000 140    

4+980,000 170 5+150,000 140    

5+000,000 170 5+170,000 140    

5+020,000 170 5+190,000 140    
5+040,000 150 5+190,000 140    

5+060,000 170 5+230,000 140    
5+080,000 164 5+244,000 140    

5+100,000 143 5+243,000 140    
5+120,000 123 5+243,000 140 (18) Fuera de sección 83 

5+140,000 102 5+242,000 140 (38) Fuera de sección 75 
5+160,000 82 5+242,000 140 (59) Fuera de sección 66 

5+180,000 61 5+241,000 140 (79) Alzado 56 
5+200,000 41 5+241,000 140 (100) Alzado 43 

5+220,000 30 5+250,000 140 (110) Alzado 35 

5+240,000 30 5+270,000 140 (110) Fuera de sección 35 

 



Estudi de visibilitat.  

Indirecta 
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LISTADO DE VISIBILIDADES 

 

 

Estación inicial 5+286  Altura observador 1,100 
Estación final 0+000  Altura objeto 0,200 
Distancia mínima 200  Dist. borde de calzada 1,500 
Intervalo de cálculo 20  Despeje 0,000 
Velocidad de cálculo 90    

 
Estación Visibilidad Última estación D.parada Err. No cumple por V.Máx 

       

5+280,000 30 5+250,000 152 (122) Fuera de sección 34 

5+260,000 30 5+230,000 152 (122) Alzado 34 

5+220,000 190 5+030,000 152    

0+260,000 190 0+070,000 144    

0+240,000 190 0+050,000 144    

0+220,000 184 0+037,000 143    

0+200,000 163 0+038,000 143    

0+180,000 143 0+038,000 142    

0+160,000 123 0+038,000 142 (20) Fuera de sección 83 

0+140,000 102 0+039,000 142 (40) Fuera de sección 75 

0+120,000 82 0+039,000 142 (61) Fuera de sección 66 

0+100,000 61 0+040,000 142 (81) Alzado 55 

0+080,000 41 0+040,000 142 (101) Alzado 43 

0+060,000 30 0+030,000 142 (112) Alzado 34 

0+040,000 30 0+010,000 142 (111) Fuera de sección 35 
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1. Introducció 

El present annex té l’objectiu  de descriure la composició del paquet de ferms que es 

projecta per a la nova carretera de connexió entre la PM-6014 i la Ma-19. Per això 

primer s’estudia el trànsit que es preveu i es recullen les dades de la explanada que 

figuren als annexes 2 i 3 de Trànsit i Geologia respectivament.  

2. Trànsit.  

El trànsit que aquí es considera s’ha obtingut mitjançant uns aforaments a la Ma-6014 

juntament amb un mapa de IMD proporcionats pel Consell de Mallorca. 

Tal com s’ha descrit a l’annex 2 de Planejament i Trànsit, la IMDp que s’estima és 

aproximadament de 466 veh/dia. 

Així, finalment es considera un trànsit T2. 

3. Explanada 

Tal com s’exposa a l’annex 3 de Geologia, s’adopta una explanada E2 tot i ser 

majoritàriament roca, degut a la aparició d’episodis de materials fins. 

4. Sol·lució adoptada 

Combinant els paràmetres de trànsit i explanada considerats als apartats 2 i 3 del present 

annex, la solució que s’adopta és la 222 que apareix a la figura 2.1 de la norma 6.1 de la 

“Instrucción de Firmes”. 

 

Aquesta solució es composa de 22cm de sòl-ciment i 18cm de mescla bituminosa. 

              

4.1 Sòl Ciment 

El sòl ciment es prefisurarà cada 4m tal com diu l’article 513 del PG3. 
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4.2 Mescles Bituminoses 

Pel que fa a les mescles bituminoses es distingirà entre la calçada i vorals i el carril bici. 

S’adopta la mateixa solució per als vorals que la calçada per a una major facilitat i 

rendiment a l’hora de l’extensió de la mescla. Són d’aplicació els articles 542 “Mezclas 

bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” i 543 “Mezclas bituminosas para 

capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas” del PG3. 

4.2.1 Calçada i Vorals 

Tal com es mostra anteriorment, la instrucció exigeix 18cm de mescla, que es 

subdividiran en capa de base, intermèdia i rodadura: 

 

 - 10cm de capa de base: AC22 base G 50/70 

 - 5cm de capa intermèdia: AC22 bin S 50/70 

 - 3cm de capa de rodadura: BBTM11B PMB 45/80-65 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els materials compliran les especificacions del PG-3 i del PPTP del present projecte. 

4.2.2 Carril Bici 

Per al carril bici s’estendran 5cm de AC22 base G 50/70 en una sola capa sobre una 

explanada granular de tot-u disposat a les bermes. 

4.2.3 Densitats 

A efectes de pressupost, s’han adoptat les següents densitats per a les diferents mescles 

bituminoses emprades: 

 

 

3 cm 

5 cm 

10 cm 
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AC22 base G 50/70: 2,45 t/m
3 

AC22 bin S 50/70: 2,47 t/m
3
 

BBTM11B PMB 45/80-65: 2,1 t/m
3
 

4.3 Regs de curat i adherència. 

4.3.1 Reg de curat. 

S’atendrà sobre el sòl-ciment per al procés de curat. Aquest reg serà l’especificat per la 

normativa 6.1-IC “Secciones de firme” que es tracta del C60B4 CUR. És d’aplicació 

l’article 213 Emulsiones bituminosas, de l’ordre circular 29/2001.  

4.3.2 Reg d’adherència. 

Aquest reg es disposarà després de la extensió d’una capa de mescla bituminosa i 

immediatament abans de l’extensió de la següent. Per a aquest motiu es disposarà el reg 

especificat per la normativa 6.1-IC “Secciones de firme” PC60BP4 TER. 
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1. Introducció 

El present annex es refereix a les marques vials, senyalització, abalisament i defensa 

necessaris per aconseguir el grau màxim de seguretat, eficàcia i comoditat en la 

circulació dels vehicles, tant pel que fa a senyals per a l'orientació de l'usuari com pel 

que relatiu a barreres de seguretat i control d'accessos a la calçada de la futura 

carretera d’enllaç entre la Ma-6014 i la Ma-19. 

Els elements que intervenen són les marques vials, senyalització vertical, abalisament i 

defenses. Els dos primers elements tenen com a missió primordial informar els usuaris 

de la via, el tercer proporciona una orientació al conductor i el quart se centra a 

proporcionar als usuaris una protecció davant de possibles accidents. La velocitat de 

projecte considerada per al disseny de la senyalització, abalisament i defenses és de 

100 km/h. 

El disseny d'aquests elements s'ha basat en el que s’estableix a la instrucció 8.1 IC 

sobre senyalització vertical. 

Atès que aquesta normativa admet cert grau de llibertat, dins d'un estret marge de 

possibilitats, s'ha projectat la senyalització, abalisament i defenses, amb criteris 

racionals, tractant de minimitzar la col · locació d'elements que puguin distorsionar la 

bona conducció dels usuaris, compatibilitzant criteris de seguretat i claredat amb els 

d'augmentar en el possible la capacitat de trànsit de les diferents vies senyalitzades. 

 

2. Senyalització horitzontal 

Marques vials 

Per a l'estudi de la disposició de marques vials s'han seguit les instruccions que es 

dicten a la Instrucció 8.2-IC Marques Vials. 

En els plànols del Projecte es defineixen els detalls i dimensions de cadascuna de les 

marques vials utilitzades: línia contínua, discontínua, preavís, etc. 

Consultant l’estudi de visibilitat adjuntat a l’annex de traçat es pot concloure que no hi 

ha cap limitació d’avançament a la traça excepte en les aproximacions a les rotondes. 

D’aquesta manera s’ha disposat línies discontinues que permeten l’avançament, sent 
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conscients que possiblement un cop executada l’obra es consideri prudent disposar 

algunes línies continues en trams en corba. 

Les característiques dels materials a utilitzar i de l'execució dels diferents tipus de 

marques es defineixen en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

2.1 Marques longitudinals discontínues 

Aquestes marques seran emprades en cada un dels casos següents: 

Marca: M-1.2. -  S'emprarà en autovies i carreteres convencionals amb velocitats 

entre 60 i 100 Km/h per delimitar carrils de diferent sentit de 

circulació permetent l'avançament. Es compon d'una marca 

discontínua amb traços de 3,5 m i obertures d' 9 m sent 

l'amplada del traç de 10 cm. 

Marca: M-1.11. -  S'emprarà en autovies i carreteres convencionals amb velocitats 

entre 60 i 100 Km/h per delimitar el límit de calçada del costat 

dret. Es compon d'una marca discontínua amb traços de 20 m i 

obertures de 4 m sent l'amplada del traç de 10 cm. 

 

2.2 Marques longitudinals contínues 

La necessitat de separar els carrils de circulació dins la mateixa calçada, així com la 

senyalització dels marges, zones excloses al trànsit, etc. requereix l'ocupació de les 

tipologies de marques vials: 

Marca: M-2.2. -  S'empra per separar els sentits de la circulació, evitant els 

avançaments en els ramals d'enllaç i altres carreteres 

convencionals, l'ample d'aquesta marca serà de 10 cm. 
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Marca: M-2.6. -  S’empra en vores de carreteres convencionals de VM ≤ 100 km / 

h, També s'emprarà marca longitudinal contínua, en tot contorn 

d'illot infranquejable, amb els amples de marca per vores de 

calçada en què estigui situada, l'ample d'aquesta marca serà de 

15 cm si la vorera és més gran o igual que 1,5 m d'ample i de 10 

cm si és d'amplària menor que 1,5 m. 

2.3 Marques transversals 

Marca: M-4.2. -  Es compon d'una línia transversal discontínua de cediu el pas 

amb 40 cm. de longitud i amplada la del carril amb traç de 80 cm 

i va de 40 cm.. 

2.4 Fletxes i inscripcions 

Correspon aquest tipus de senyalització amb aquelles marques o inscripcions que es 

realitzaran en cada cas concret, les mateixes tenen com a objecte la indicació dels 

moviments permesos o obligats en cada cas concret, les marques incloses en el 

present projecte corresponen amb: 

Marca: M-5.5. - Fletxa de retorn. Se situa a l'eix de la calçada de doble sentit de 

circulació. Anuncia la proximitat d'una línia contínua que implica 

la prohibició de circular pel carril de l'esquerra. 

Marca: M-6.5. -  Correspon amb el símbol de cediu el pas, situant-se la inscripció 

abans de la línia de cediu el pas. 

2.5 Zebrats 

Les zones de la calçada marcades amb franges obliqües paral·leles, emmarcades per 

una línia contínua o per línies discontínues, significa que cap vehicle pot penetrar en 

aquesta zona llevat, si les línies són discontínues, que puguin fer-ho sense perill per tal 

de girar per accedir a una via transversal situada al costat oposat de la calçada. 
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La seva funció és la d'augmentar la visibilitat de la zona de la calçada exclosa a la 

circulació de vehicles i al mateix temps indicar de quin costat hauran de desviar els 

vehicles per evitar un obstacle o realitzar una maniobra de convergència o divergència. 

Es distingeixen els següents tipus de zebrat en funció de la velocitat de la via on 

s'instal·larà: 

M-7.2.a A utilitzar en vies amb VM> 60 Km/h.  S'utilitza per generar zones 

excloses al trànsit en calçades de doble sentit de circulació. Es 

compon d'una marca obliqua respecte al sentit longitudinal de  la 

marxa. La obliqüitat de les esmentades marques queda 

determinada per la hipotenusa d'un triangle hipotètic format per 

la relació 1:2.  La separació entre franges de ratllat zebrat serà de 

1.00 m., Sent l'ample de la franja de  0.40 m. 

M-7.2 b A utilitzar en vies amb VM> 60 Km/h. S'utilitza per generar zones 

excloses al trànsit en calçades de sentit únic, per guiar els 

moviments de divergència. Es compon de dues marques obliqües 

respecte al sentit longitudinal de  la marxa.  La obliqüitat de les 

esmentades marques queda determinada per la hipotenusa d'un 

triangle hipotètic format per la relació 1:2. Es compon de dues 

marques obliqües respecte al sentit longitudinal de  la marxa. La 

obliqüitat de les esmentades marques queda determinada per la 

hipotenusa d'un triangle hipotètic format per la relació 1:2. La 

separació entre franges de zebrat és de  1.00 m, sent l'ample de 

la franja de  0.40 m. 

M-7.2 c A utilitzar en vies amb VM> 60 Km / h.  S'utilitza per generar 

zones excloses al trànsit en calçades de sentit únic, per guiar els 

moviments de convergència Es compon de dues marques 

obliqües respecte al sentit longitudinal de  la marxa. La obliqüitat 
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de les esmentades marques queda determinada per la 

hipotenusa d'un triangle hipotètic format per la relació 1:2, de 

manera que el vèrtex apunti en sentit contrari a la direcció dels 

vehicles. Es compon de dues marques obliqües respecte al sentit 

longitudinal de la marxa. La obliqüitat de les esmentades 

marques queda determinada per la hipotenusa d'un triangle 

hipotètic format per la relació 1:2, de manera que el vèrtex 

apunt en sentit contrari a la direcció dels vehicles. La separació 

entre franges de zebrat és de  1.00 m, sent l'ample de la franja 

de  1.40 m. 

 

2.6 Materials a utilitzar 

Els tipus de pintures a utilitzar en aquesta obra seran: tipus termoplàstic d'aplicació en 

calent, que compleixi el que especifica el present article i les establertes en el PG-3. 

Totes les marques vials seran reflectants. La reflectància s'aconsegueix barrejant les 

microesferes de vidre amb la pintura.  La granulometria de les microesferes està 

definida en el Plec de Condicions. 

 

3. Senyalització vertical 

3.1 Criteris d'implantació 

 

Visibilitat fisiològica 

La distància a la qual s'ha de poder llegir una lletra o símbol d'un senyal és la 

corresponent a 800 vegades l'altura de la lletra màxima o del símbol utilitzats en el 

senyal. 

Aquesta distància no serà inferior a la mínima necessària perquè un conductor que 

circuli a la velocitat de recorregut veieu el missatge, interpretar-lo, decidir la maniobra 
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que s'ha d'executar i si és el cas, executar totalment o parcialment. En cas contrari 

s'augmentarà l'altura de la lletra o símbol. 

Visibilitat geomètrica 

Es defineix com la màxima distància, mesurada sobre la carretera, en què la visual 

dirigida pel conductor cap a un senyal o cartell, es troba lliure d'obstacles que 

interceptin i alhora estiguin lliures les visuals dirigides des de tots els punts intermedis 

del recorregut, sempre que aquestes no formin un angle superior a 10 º amb el rumb 

del vehicle. 

Posició longitudinal 

Els senyals d'advertència de perill s'han col·locat entre 150 m i 250 m abans d'arribar a 

la secció on es trobi el perill que anunciïn, en funció de la visibilitat, disponibilitat 

d'espai i tipus de maniobra necessària. 

Els senyals de reglamentació es col·locaran en la secció on comença la seva aplicació i 

es reiterarà en el tram d'aplicació a intervals corresponents a un temps de recorregut 

de l'ordre d'un minut. 

Els senyals o cartells d'indicació poden tenir diferents ubicacions segons els casos. 

 Els cartells de presenyalització de sortida en glorietes se situaran 

generalment a 100 metres de la secció on hi ha de cedir el pas als 

vehicles que circulin per ella. 

 Els cartells de confirmació es situaran a una distància de 250 ma partir 

del punt d'incorporació a la via. 

Posició Transversal 

Els senyals i cartells laterals es col·locaran de manera que el seu extrem vas donar 

almenys 3.00 metres de la banda exterior de la calçada i 0.70 m de el costat exterior 

del voral. 

S'evitarà que els senyals o cartells laterals pertorbin la visibilitat d'altres, o que ho facin 

altres elements situats al costat de la plataforma. 
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Alçada 

La diferència de cota entre el costat inferior del senyal o cartell i la calçada situada en 

correspondència amb aquests serà en carreteres convencionals amb voral major o 

igual a 1,50 m serà de 1,80 m i en la resta dels casos serà de 1,50 m. 

Orientació 

Els senyals utilitzades en els marges de la plataforma es giressin lleugerament cap a 

fora un angle de 3 graus respecte de la normal a la línia que uneix el costat de la 

calçada al davant a ells, amb el punt del mateix costat situat 150 m abans. 

Els cartells fletxa s'orientaran perpendicularment a la visual del conductor al que vagi 

destinat el seu missatge, situats 50 m. abans. Si orientessin conductors procedents de 

trams diferents, es disposaran perpendiculars a la bisectriu de l'angle més gran de les 

respectives visuals. 

Els cartells situats sobre la calçada tindran una lleugera inclinació en caiguda 

(aproximadament uns 4 cm/m). 

Retroreflectància 

Tots els elements (fons, caràcters, orles, símbol, fletxes, pictogrames, etc.) D'un senyal, 

cartell o plafó complementari, excepte el color negre o blau fosc, han de ser reflexius 

en el seu color. Els nivells de retroreflexió utilitzats en el present projecte segons els 

tipus d'element són: 

Tipus de Senyal Nivells de retroreflexió 

Senyals de codi Nivel 2 

Cartells i panells 

complementaris 
Nivell 2 

 

3.2 Senyalització de codi 

La senyalització de codi adverteix al conductor dels possibles perills, ordenant i 

regulant la circulació. 
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S'ha intentat no recarregar l'atenció del conductor reiterant missatges evidents. Al seu 

torn s'ha intentat utilitzar el menor nombre de senyals possible, de manera que el 

conductor pugui prendre amb comoditat les mesures adequades o efectuar les 

maniobres necessàries. 

En els plànols s'han dibuixat cadascuna de les senyals, que estant representades per un 

símbol i la seva denominació. 

Les característiques dels materials a emprar estan definides en els articles 

corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i en els Plànols de 

detalls. 

Mides 

Les dimensions dels senyals de perill, prohibició, obligació o altres seran les que 

s'indiquen en el següent quadre: 

 

 

 

 

  

 

 

 

Xarxa Bàsica 
1.350 mm  

de costat 

900 mm  

de diàmetre 

900 mm  

de diàmetre 

Les diverses senyals a col·locar, ja siguin cartells, senyals de localització, fletxes o 

glorietes, tindran les dimensions que s'indiquen en projecte, en funció de les seves 

inscripcions, quedant detallades les mateixes en els plànols corresponents. 

Les inscripcions s'efectuaran amb alfabet "CCRIGE" amb les altures bàsiques que 

corresponen en cada cas concret. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 8. Senyalització 

Pàg. 11 

 

Tipus de senyals 

ADVERTÈNCIA DE PERILL 

Corresponen amb senyals de forma triangular amb orla exterior vermella, fons blanc i 

símbol negre amb les dimensions ja comentades, en funció del tipus de via en el qual 

s'hagin de fer servir. 

PRIORITAT 

Són senyals triangulars de "cediu el pas" amb les mateixes característiques que les 

anteriors, a més del senyal octogonal de STOP. 

PROHIBICIÓ, OBLIGACIÓ I FI DE PROHIBICIÓ 

Corresponen amb senyals circulars de diàmetre especificat en funció de la via en la 

qual es vagin a implantar. En general tenen orla perimetral vermella o negra amb fons 

blanc. 

SENYALS DE DISSENY VARIABLE 

En general corresponen amb senyals d'orientació, confirmació i destinació. Les 

mateixes corresponen amb cartells laterals, confirmacions, localització i fletxes, 

serveixen per indicar als usuaris de la via els itineraris a seguir en cadascuna de les 

interseccions que es localitzen en el tram. 

Els senyals tindran geometria variable en funció de les inscripcions i textos a 

representar, el fons del senyal serà blanc amb el text en negre. 

La mida de les lletres emprades en aquest tipus de senyals s'ha definit en plans, on 

s'adjunta el disseny i dimensionament de tots els senyals de disseny variable. 

Aquests senyals estaran formades per perfils d'acer galvanitzat de 17,5 cm d'ample, 

amb les especificacions tècniques que el Plec de Condicions li exigeix. 
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Característiques dels senyals 

Totes les plaques de senyalització vertical de disseny fix tindran un relleu en orles 

exteriors, símbols i inscripcions d'entre dos i mig (2,5) i quatre (4) mil·límetres. 

Totes elles seran reflectants, amb revers de color neutre, la xapa blanca d'acer dolç 

serà de primera fusió segons normes del Ministeri de Foment, Complint totes les 

especificacions i característiques que s'indiquen en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Tots els senyals de codi ubicades a la via seran reflectants de nivell 2. 

3.3 Abalisament 

Objecte i característiques 

Tenint en compte que les marques vials de la carretera perden part de la seva 

efectivitat, bé com a conseqüència de la pluja, quedant recobertes per una capa 

d'aigua. Aquest efecte impedeix que es produeixi la retroreflexió, per la qual cosa s'ha 

de recórrer a dispositius que no siguin afectats per l'aigua, com poden ser fites 

d'arestes i captafars. 

Els elements anteriorment esmentats serveixen com a complement a la senyalització 

de la via i busquen un augment en la seguretat i confort per a l'usuari. 

Reflectors 

És un element de l'abalisament que s'utilitza per suplir les deficiències de les marques 

vials, en cas de pluja. Hi ha dos tipus de fites captafars: 

a. Les que es col·locaran sobre la barrera de seguretat encastats en ella 

amb una separació de 8 m., Passant a ser 4 m. en estructures. Seran de 

color vermell per a ambdues marges. 

b. L'altra fita és la que vulgarment és coneguda amb el nom de "ull de gat" 

pel peculiar efecte que produeix durant la conducció nocturna. 

Bàsicament està constituïda per un tronc de piràmide. La base inferior 

té unes dimensions de 100 x 100 mm. La superior pot variar entre 77 x 

31 mm i 75 x 75 mm. La seva altura oscil · la entre 18 i 22 mm. Les 
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unions de les quatre cares laterals i d'aquestes amb la base superior 

estan arrodonides. A les cares laterals normals a l'eix de la carretera 

porten els elements reflectants. 

Es col·loquen directament sobre el ferm de la carretera, amb un adhesiu intermedi i 

una lleugera pressió sobre el captafar. Depenent de l'adhesiu emprat i de les 

condicions ambientals, han d'estar protegits entre 20 i 40 minuts abans de ser 

sotmesos a l'acció del trànsit. 

Fites d'aresta 

La seva funció principal és la de posar en evidència la distància, el traçat de la via. És 

dir, distingir a gran distància les variacions tant planimètriques com altimètriques de la 

calçada, mantenint la seva funció en condicions meteorològiques adverses per 

presència de pluja o boira. 

S'ha projectat la instal·lació de fites d'aresta situats a banda i banda de la calçada, amb 

una interdistància de 50 m.  

L'alçada de la fita ha de ser sempre de 1,05 m, I la longitud dependrà del lloc 

d'ancoratge. Si l'ancoratge s'efectua en terra ha encastar no menys de 0,5 m. Si 

l'ancoratge s'efectua en roca, formigó o un altre material de semblants 

característiques, la fita s'assegurarà per mitjà d'una peça metàl·lica galvanitzada que 

garanteixi la seva immobilitat. 

Si l'ancoratge s'efectua sobre barrera metàl·lica, la fita s'assegurarà mitjançant una 

peça metàl·lica en el seu extrem interior. Si la fita s'ancora a qualsevol altre element, 

(barreres rígides, etc.) disposarà d'una peça de fixació apropiada. 

La fita d'aresta es compon de tres parts: 

 Pal 

 Material reflexiu i franja negra 

 Elements d'ancoratge 
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3.4 Defenses 

Introducció 

La importància de la via objecte d'aquest projecte, que recull un important flux de 

trànsit, fa necessària l'adopció d'una sèrie de mesures per garantir la seguretat viària i 

disminuir la gravetat d'un accident per sortida de calçada. 

Ampits 

S'instal·laran  ampits metàl·lics de longitud 50m sobre les obres de fàbrica per protegir 

els desnivells importants que provoquen aquests punts singulars. 

Vorades 

En els illots dels enllaços i rotondes s'instal·laran vorades de formigó.  

Barreres de seguretat 

CONSIDERACIONS GENERALS 

Els punts característics que necessiten de barrera de seguretat corresponen al lloc on 

es col·loquen els bàculs d’enllumenat. Així trobarem barrera de seguretat a les 

rotondes de la Ma-6014 i la Ma-19 i a les aproximacions d’aquestes. 

CRITERIS PER A LA SEVA IMPLANTACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE LES BARRERES 

El perfil de barrera metàl·lica emprat és l' anomenat perfil biona, definit en l'OC 321/95 

T i P i reflectit en els plànols de detalls corresponents. 

 

4. Senyalització durant les obres. 

Durant la fase d'execució de les obres es produeixen interferències amb altres 

carreteres en els punts d’enllaç, és a dir, les dues rotondes.  
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Aquests trams de carreteres seran senyalitzats amb una senyalització adient durant el 

període de durada de les obres. Aquesta senyalització es realitzarà d'acord amb la 

Norma de Carreteres 8.3-IC Senyalització d'Obres d'abril de 1989.  

Les obres en calçada, voral, o esplanada hauran de realitzar-se sempre tal com s'indica 

al croquis que inclou la norma esmentada anteriorment. 

4.1 Senyalització horitzontal 

S'empraran marques vials de color taronja. Les dimensions de les línies seran les que 

s'indiquen a continuació: 

 Línia de vora de calçada  10 cm. 

 Línia de separació de carrils  10 cm. 

S'aplica la marca TB-12, D'acord amb la instrucció 8.3-IC de senyalització d'obres. 

4.2 Senyalització vertical 

Igual que en la senyalització horitzontal s'aplicarà la instrucció 8.3-IC de senyalització 

d'obra. 

a) Color dels senyals 

Els senyals de perill tindran com a color de orla el vermell, amb textos i pictogrames de 

color negre i el fons en color groc. 

En els senyals d'indicació, l'orla i els pictogrames seran de color negre i el fons groc. 

Els senyals de reglamentació i prioritat tindran els colors en orles, pictogrames i fons 

que indiqui en cada cas la instrucció 8.1-IC de senyalització vertical. 

b) Dimensions dels senyals 

Les dimensions dels senyals seran les corresponents al tipus de carretera en què 

s'efectua el desviament, d'acord amb la instrucció 8.1-IC. 

Abalisament 

Com abalisament en les desviacions s'empren elements reflectants, dels següents 

tipus: TB-2, TB-6, TB-10, i lluminosos tipus TL-2. 
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Defenses 

S'utilitzen elements de defensa TD-1 (barrera de seguretat rígida portàtil), d'acord amb 

els criteris establerts a la instrucció 8.3-IC i en l'OC 321/95 T i P. 

4.3 Disposició 

Es disposarà una senyal d’avís d’obres a 1000m de l’inici d’aquestes a la Ma-6014 en 

sentit ascendent i descendent quan es desenvolupin els treballs de construcció a la 

rotonda d’enllaç.  

A més es pintaran de groc les marques vials d’aproximació i les del desviament 

oportunes. 



 

 

 

 

Annex 9. Serveis afectats. 

 

 

  



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 9. Serveis afectats. 

Pàg. 2 
 

Contingut 
1 Introducció. ............................................................................................................... 2 

2 Xarxa de sanejament. ................................................................................................ 3 

3 Xarxa elèctrica. ......................................................................................................... 3 

4 Conclusió .................................................................................................................. 4 

 

 

1 Introducció. 

 

Aquest annex té per objectiu definir els serveis afectats per la construcció de la nova 

carretera, i presentar les solucions necessàries. 

Per a la redacció d’aquest document s’ha buscat una informació detallada en diferents 

administracions i empreses com figuren a continuació: 

Telecomunicacions 

Telefónica de España SA. 

Ono. 

Xarxa elèctrica 

Endesa 

Red Eléctrica 

Xarxa de sanejament 

Abaqua 

Xarxa de distribució d’aigua potable 

Aqualia 

 

Realitzades les consultes pertinents, i constatat amb sortides de camp, s’ha comprovat 

que els serveis que es veuen afectats per la construcció de la nova carretera d’enllaç 

entre la Ma-6014 i la Ma-19 són els següents: 
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2 Xarxa de sanejament. 

 

S’ha detectat la existència d’una canonada col·lector d’aigües residuals sota la traça de 

l’antiga linia de ferrocarril de Palma a Llucmajor. Aquest col·lector està format per dos 

tubs de 600mm de diàmetre que condueixen les aigües residuals a la estació de 

tractament d’aigües residuals situada al nucli de s’Arenal.  

Els col·lectors de les xarxes de sanejament funcionen per gravetat, i per tant qualsevol 

canvi en les cotes de les rasants dels tubs podria comportar problemes en el seu 

funcionament. Per evitar aquest fet, i la possible necessitat de la creació d’un sifó, s’ha 

fixat com a condicionant per a la definició de la traça la rasant dels tubs més 90cm. 

D’aquesta manera ens podem assegurar que la transmissió de càrregues no afectaran 

el col·lector i per tant no és necessària la alteració del traçat ni la rasant dels tubs en 

qüestió. 

3 Xarxa elèctrica. 

La xarxa elèctrica susceptible de veure’s afectada per la traça de la nova carretera es 

composa de línies de mitjana tensió com es mostra en el plànol següent: 

 

Amb el mateix criteri que la xarxa de sanejament, s’ha consultat la cota a la que es 

situen els tres fils d’electricitat. Aquesta cota es situa per sobre del mínim exigit per 

l’empresa subministradora per al creuament amb una carretera que és de 7,05m, i per 

tant s’ha buscat adaptar la rasant a aquest gàlib. No s’ha trobat inconvenient ja que la 

rasant de la nova carretera es pot considerar com un gran acord còncau i per tant el 

gàlib es podia acomplir sobradament. 
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Sense problemes de gàlib l’únic que s’ha hagut d’establir és com a condicionants de la 

traça les torres elèctriques existents, a fi d’evitar la necessitat del seu desplaçament. 

 

4 Conclusió 

Després d’una rigorosa consulta a les empreses de serveis que podrien veure’s 

afectades pel present projecte, es conclou que no es produeix cap afectació i per tant 

no és necessària la alteració de cap servei ja que la manera en què s’ha procedit 

d’adaptar la traça als condicionants existents ho fa possible. 
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1 Introducció. 
El present annex té per objectiu descriure les diferents afectacions que produeix la 

traça de la carretera que es projecta sobre les parcel·les actuals, i determinar per tant 

la superfície a expropiar i fer una estimació del cost econòmic d’aquesta expropiació. 

Com es pot veure en l’annex XX de traçat, per al disseny de la traça de la nova 

carretera s’ha tingut en compte, entre d’altres aspectes, la parcel·lació existent a fi de 

minimitzar els efectes del present projecte les finques existents. Això és que s’ha 

intentat al màxim no interceptar les finques d’una manera traumàtica ni deixar 

terrenys romanents per tal de fer la expropiació mínima necessària. Al plànol 11 

d’expropiació poden veure’s les àrees que afecten a cada finca. 

A efectes de pressupost, s’ha adoptat un valor de 3€/m2, sent conscient que caldria 

una valoració econòmica per a cada finca segons el tipus de sòl i la activitat econòmica 

que es desenvolupa en cadascuna d’elles. Pel fet de ser un treball acadèmic, s’ha fet 

aquest exercici amb el valor abans esmentat. 

2 Fitxes de finca. 
En aquest apartat es fa una descripció dels elements necessaris referents a la 

expropiació detallats per a cada parcel·la i del cost d’expropiació segons el PREU XXX 

 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 37 Son Granada de Baix 

Parcel·la: 3  

Superfície: 53.719 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 7.251 m
2
 

Superfície remanent: 0 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 21.753 € 

Descripció:  

Aquesta finca es veu afectada per la construcció de la rotonda d’enllaça a la Ma-6014 i el 
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primer tram de la nova carretera. La finca queda dividida en una part principal a la dreta de la 

traça, i una de més petita a l’esquerra, però suficientment gran com per no ser considerat sòl 

remanent. La part expropiada de la finca representa el 13.5% de la seva superfície. Es preveu 

la construcció d’un portell d’entrada a cada porció de la finca. 

 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 3 Son Granada 

Parcel·la: 24  

Superfície: 348.985 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 23.505 m
2
 

Superfície remanent: 0 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 70.515 € 

Descripció: 

Aquesta finca queda partida en dues parts amb una superfície expropiada que representa 
el 6,74% de la superfície total de la finca. En la major part, la traça discorre en desmunt 
excepte el punt on es creua el seregall. En aquest punt es preveu una obra de fàbrica en 
caixó per al creuament de les aigües, que consisteix en un caixó de 3m d’ample per 2m 
d’alt, i que permet el pas de la fauna, persones i petits vehicles entre les dues parts en que 
queda dividida la finca. Es preveu el tancament de la finca amb mur de paret seca a banda 
i banda de la traça, i un possible portell d’entrada a cada banda a petició del propietari. 

 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 3 Son Granada 

Parcel·la: 25  

Superfície: 118.477 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 6.367,06 m
2
 

Superfície remanent: 0 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 19.101,18 € 

Descripció: 

Aquesta finca queda  partida en dues parts, amb una superfície expropiada que 

representa el 5,37%de la superfície total de la la finca. Aquesta quedarà delimitada amb 

mur de paret seca i es preveu la  possible inclusió de un portell a cada banda si  s'escau. 

 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 5 Son Granada 

Parcel·la: 17  

Superfície: 509.855 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 10.138,82 m
2
 

Superfície remanent: 0 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 30.416,46 € 

Descripció: 
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Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 4 Son Verí de Baix 

Parcel·la: 5  

Superfície: 2.052.939 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 44.145,89 m
2
 

Superfície remanent:  3 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 132.437.67 € 

Descripció: 

Aquesta finca queda partida en dues parts de gran extensió, amb una superfície expropiada 

que representa el 2,15%de la superfície total de la finca. La traça discorre generalment en 

terraplè. A aquesta finca es preveu la construcció d’una obra de fàbrica consistent en un 

caixó de 3m d’ample i 2m d’alt. Degut a la poca altura de terraplè es preveu la excavació per 

a la col·locació de la obra de fàbrica ja que, si bé per al desguàs d’aigua no seria necessària 

tanta secció, es permetrà el pas de fauna, persones i petits vehicles entre les dues parts en 

que la finca queda dividida. Aquest fet requerirà una explanació de la terra existent i per 

tant es proposa aprofitar aquesta zona per a una ocupació temporal per part del 

contractista per als acopis que el contractista consideri escaients. 

Es preveu la possibilitat de construcció d’un portell a cada banda de la traça a petició del 
propietari. 

Aquesta finca queda partida en dos parts amb una superfície expropiada que representa 
l’1,99%de la superfície total de la finca. Una al sud de la traça més gran i una al nord més 
petita, tot i que no es compromet el desenvolupament agrari en aquesta porció del 
terreny. La traça discorre en la seva major part en desmunt excepte quan s’aproxima al 
límit amb la finca situada al nord en que passa a discórrer en terraplè. 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 5 Son Verí de Dalt 

Parcel·la: 3  

Superfície: 4.692.657 m
2 

Ús: Agrari  

Superfície a expropiar: 33.212,51 m
2
 

Superfície romanent: 1.005,07 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 99.637,53 € 

Descripció: 

Aquesta finca té una afectació molt limitada ja que la traça discorre just per sobre de la 

paret que la limita amb la finca del costat, i la superfície expropiada representa només un 

0,71% del total de la superfície de la finca. Majoritàriament la carretera discorre en 

desmunt. Dins aquesta finca es preveu una obra de fàbrica en caixó de 3m d’ample per 2m 

d’alt per al desguàs d’aigües i per tant serà necessari la intervenció en el terreny per 

afavorir la circulació de l’aigua cap al caixó. Aprofitant aquest requeriment de actuació en 

la terra es proposa una zona d’ocupació temporal per als acopis que el contractista 

consideri escaients. Es preveu la possibilitat de construcció d’un portell d’accés a la finca 

des de la nova carretera a petició del propietari. 
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Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 5  

Parcel·la: 1  

Superfície: 896.266 m
2 

Ús: Agrari m
2
 

Superfície a expropiar: 22.489,54 m
2
 

Superfície remanent: 2.341 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 67.468,61 € 

Descripció: 

Aquesta finca té una afectació relativament petita (tot i tenir una superfície expropiada 

del 2,65%) ja que la traça discorre just per sobre de la paret que la limita amb la finca del 

costat. Majoritàriament la carretera discorre en desmunt. Dins aquesta finca es preveu 

una obra de fàbrica en caixó de 3m d’ample per 2m d’alt per al desguàs d’aigües i per tant 

serà necessari la intervenció en el terreny per afavorir la circulació de l’aigua aigües avall. 

Aprofitant aquest requeriment de actuació en la terra es proposa una zona d’ocupació 

temporal per als acopis que el contractista consideri escaients.  

Es preveu la possibilitat de construcció d’un portell d’accés des de la nova carretera. 

La superfície remanent ve donada per les diferències entre les necessitats geomètriques 

del traçat i la alineació recta de la paret existent. S’oferirà al propietari la possibilitat de la 

expropiació d’aquesta superfície degut als efectes antieconòmics que la construcció de la 

nova carretera pugui causar sobre aquesta porció de terreny. 

 

 

Municipi: Llucmajor 

 

Polígon: 5 Son Verí de Dalt 

Parcel·la: 4  

Superfície: 50.398 m
2 

Ús: Agrari    

 0 

Superfície a expropiar: 6.323,71 m
2
 

Superfície remanent: 0 m
2
 

Preu d’expropiació: 3 €/ m
2
 

Preu total d’expropiació: 18.971,13 € 

Descripció: 

Aquesta finca de dimensions més reduïdes és la més afectada segons el percentatge de 

terreny expropiat (12% del total de la superfície). Queda dividida en dues parts 

irremeiablement degut al poc marge d’adaptació de la traça per la proximitat a la rotonda 

existent on ha d’enllaçar. 

La superfície remanent ve donada per les diferències entre les necessitats geomètriques 

del traçat i la alineació recta de la paret existent. S’oferirà al propietari la possibilitat de la 

expropiació d’aquesta superfície degut als efectes antieconòmics que la construcció de la 

nova carretera pugui causar sobre aquesta porció de terreny. 
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Es preveu la possibilitat de construcció d’un portell a cada banda de la traça a petició del 
propietari. 

 

3 Resum d’afectacions. 
 

En aquest apartat es mostra un resum de les superfícies d’afectació de cada fnca. 

 

Poligon Parcela Ús Nom de finca 
Superfície de la  

finca (m2) 
Superfície 

expropiada (m2) 
% Superfície 
expropiada 

37 3 Agrari 
Son Granada 

de Baix 
53.719 7.251 13.5 

3 24 Agrari Son Granada 348.985 23.507,20 6,74 

3 25 Agrari Son Granada 118.477 6.367,06 5,37 

4 5 Agrari 
Son Verí de 

Baix 
2.052.939 44.145,89 2,15 

5 17 Agrari Son Granada 509.855 10.138,82 1,99 

5 1 Agrari desconegut 896.266 22.489,54 2,65 

5 3 Agrari 
Son Verí de 

Dalt 
469.2657 33.212,51 0,71 

5 4 Agrari 
Son Verí de 

Dalt 
50.398 6.323,71 12,55 

 

El pressupost total corresponent al capítol d’expropiacions s’ha inclòs al pressupost 

general de l’obra, amb un total de 460,300.58 EUROS. 
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1. Introducció 
L’enllumenat és un dels serveis de la carretera que és necessari oferir. En el cas del projecte 

que ens ocupa, s’ha considerat necessari il·luminar les rotondes d’enllaç i les seves 

aproximacions. 

El càlcul s’ha realitzat de l’àrea de la rotonda de la Ma-6014 i l’aproximació pel tronc de la nova 

carretera. Es considera que els resultats són estrapolables a la resta d’aproximacions de la 

rotonda així com a la aproximació de la rotonda d’enllaç de la sortida 15 de la Ma-19. 

Per a aquest estudi d’enllumenat, s’ha utilitzat el software proporcionat pel fabricant de 

llumeneres Carandini. A aquest software s’han introduït les coordenades de les posicions de 

les llumeneres així com el tipus de llumeneres. 

Aquestes llumeneres que es decideix utilitzar són de vapor de sodi d’alta pressió del model QS-

10 de 400W. 

2. Resultats obtinguts 

A la rotonda són necessàries vuit llumeneres mentre que al tronc es disposen tres llumeneres 

separades 50m entre elles per a aconseguir uns nivells de luminància adequats pel tipus de via 

que estem tractant. 

Amb tot això, el resultat obtingut ha estat el següent: 

Iluminancia mitjana: 26 lux. 

Uniformitat: 0.63 (si s’extreu l’àrea de l’interior de la rotonda). 

Aquests resultats es poden veure en els gràfics que es mostren a continuació: 
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3. Disposició 

Les llumeneres es disposen en bàculs d’acer galvanitzat de 9m d’alçada i un braç de 2m. S’ha 

situat la llumenera sobre la línia que separa la calçada del voral, així que el bàcul anirà situat a 

una distància de 0,5 m de la vorera de la calçada. 

Aquests bàculs aniran subjectats mitjançant una fonamentació de 80 x 80 x 100 cm, el que 

implica que la fonamentació ha gi de ser executada abans de la extensió dels ferms. Els perns 

de subjecció seran 4 de diàmetre 24cm i llargada 80cm. 

Degut a la proximitat entre els bàculs i la via, es disposen unes barreres de protecció per evitar 

el xoc dels vehicles en cas de sortida de via, amb resultats lamentables. 

La connexió s’haurà de realitzar a una linia de baixa tensió BT mitjançant una  escomesa a la 

xarxa de la urbanització de Maioris-Décima. En el cas dels tres bàculs d’aproximació a la 

rotonda d’enllaç amb la Ma-19, les llumeneres seran connectades a la xarxa d’enllumenat 

existent a la rotonda sempre i quan els criteris de caiguda de tensió ho permetin. 

Per a la conducció de la xarxa elèctrica necessària per a les llumeneres, es realitzarà una rasa 

de 60cm de fondària amb un conducte de PVC de 80mm de diàmetre. La rasa anirà reblerta de 

material sorrenc fins a assolir la rasant de la berma. En els creuaments amb la calçada es 

disposen dues arquetes, una a cada banda. 
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4. Resum d’equips 

En aqeust últim apartat es fa un resum dels equips necessaris per a la xarxa d’enllumenat 

 Armari de connexió amb la xarxa de BT. 

 20 bàculs de 9 x 2 m. 

 20 llumeneres QS-10 (vsap) de 400W. 

 700m x 4 de cable de coure de 10mm2 de secció. 
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5. Càlculs i Fitxa tècnica de la lluminària. 
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1.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
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1.2 Vista 2D en Planta
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2.1 Información Luminarias/Ensayos 

Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas

  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.

A QS-10 QS-10L   Vsap 400W 103.051 11 LMP-A 1

(QS-10 E-3 vsap 400T) (4GM-6530 E-3)

2.2 Información Lámparas

Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.

   [lm] [W] [°K]  

LMP-A Vsap-400 WTS Vsap-400 W/T-S 55000 400 2000 11

2.3 Tabla Resumen Luminarias

Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 

   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]

A 1 X 478776.68;4367329.33;9.00 17;10;147 103.051 0.80 Vsap-400 W/T-S 1*55000

2 X 478769.26;4367307.36;9.00 0;0;165 0.80

3 X 478780.83;4367276.63;9.00 0;0;-135 0.80

4 X 478799.62;4367265.42;9.00 0;0;-105 0.80

5 X 478835.33;4367273.05;9.00 32;31;-19 0.80

6 X 478849.58;4367298.59;9.00 15;0;0 0.80

7 X 478845.98;4367321.36;9.00 -29;13;8 0.80

8 X 478810.91;4367343.94;9.00 0;0;90 0.80

9 X 478859.06;4367375.06;9.00 0;0;150 0.80

10 X 478885.91;4367416.48;9.00 0;0;150 0.80

11 X 478905.23;4367458.63;9.00 0;0;165 0.80

2.4 Tabla Resumen Enfoques

Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.

   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  

   L-1 X 478776.68;4367329.33;9.00 17;10;147 478776.49;4367326.21;0.00 -31 0.80 A

   L-2 X 478769.26;4367307.36;9.00 0;0;165 478769.26;4367307.36;0.00 165 0.80 A

   L-3 X 478780.83;4367276.63;9.00 0;0;-135 478780.83;4367276.63;0.00 -135 0.80 A

   L-4 X 478799.62;4367265.42;9.00 0;0;-105 478799.62;4367265.42;0.00 -105 0.80 A

   L-5 X 478835.33;4367273.05;9.00 32;31;-19 478832.22;4367281.03;0.00 -49 0.80 A

   L-6 X 478849.58;4367298.59;9.00 15;0;0 478849.58;4367301.00;0.00 0 0.80 A

   L-7 X 478845.98;4367321.36;9.00 -29;13;8 478844.61;4367315.98;0.00 -155 0.80 A

   L-8 X 478810.91;4367343.94;9.00 0;0;90 478810.91;4367343.94;0.00 90 0.80 A

   L-9 X 478859.06;4367375.06;9.00 0;0;150 478859.06;4367375.06;0.00 150 0.80 A

   L-10 X 478885.91;4367416.48;9.00 0;0;150 478885.91;4367416.48;0.00 150 0.80 A

   L-11 X 478905.23;4367458.63;9.00 0;0;165 478905.23;4367458.63;0.00 165 0.80 A
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3.1 Valores de Iluminancia Horizontal sobre Plano de Trabajo 

O (x:478751.86 y:4367253.26 z:0.00) Resultados Medio Mínimo Máximo Mín/Medio Mín/Máx Medio/Máx

DX:5.90 DY:8.30 Iluminancia Horizontal (E) 26 lux 0 lux 112 lux 0.02 0.00 0.23

     1:62.97 1:273.93 1:4.35

Tipo Cálculo Sólo Dir.
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No todos los puntos de medida son visibles
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1 Objecte d’aquest estudi 

 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions 

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

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

preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 

 

Serveix per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves obligacions en el camp de la prevenció de regs professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 

1627/1998 de 24 d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi 

de Seguretat i Salut en el Treball en els Projectes d'edificació i obres públiques. 

 

D’aquesta manera, s’integren en el Projecte, 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.  

 

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució 

de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de 

l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la 

memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si 

n'és el cas. 
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2 Característiques de la obra 

 

L’obra consisteix en la construcció d’una nova carretera entre la Ma-6014 i la sortida 15 

de la autopista Ma-19. La traça discorre per la finca de Son Granada, a la Marina de 

Llucmajor. La velocitat de projecte de la carretera que es projecta és de 100km/h. La traça 

és de gran qualitat, amb una calçada bidireccional de carrils de 3,5 m d’amplada i vorals 

de 1,5 m cadascun. La carretera s’integra en el concepte de “carreteres que perdonen”, 

amb una plataforma de 18 m sense cunetes que pretén eliminar els objectes laterals que 

poden suposar un perill en cas d’accident. Es complementa amb una calçada de 3 m 

pavimentada que possibilita l’estacionament en cas d’emergència o avaria, i a més la 

circulació de manera segura per a vianants i ciclistes. Finalment es projecta també una 

rotonda d’enllaç a la Ma-6014 a la cruïlla actual de la urbanització Maioris-Décima. 

 

2.1 descripció de l’obra i situació 

2.1.1 Situació 

Provincia: Illes Balears, illa de Mallorca 

Municipi: Llucmajor 

2.1.2 Comunicacions 

Autopista: Ma-19, autopista de llevant 

Carretera: ma-6014, carretera del Cap Blanc. 

2.1.3  Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació 

 

Hospital Son Llàtzer 

Ctra. Manacor, km 4  

07198 Palma de Mallorca 

Tel:871 202 000 

Distància: 17,9 km 
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CS Trencadors-s’Arenal (Marina de Llucmajor) 

c/ Terral, 37B 

07600-Arenal 

Tel:971 442 754 

Distància: 5,8 km 

 

 

UBS Badia Gran 
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c/ Juan de la Cierva, 2 

07609-Badia Gran 

Tel:971 749 756 

Distància: 3,9 km 

 

 

2.2.  Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

 

2.2.1 Pressupost 

 

 El pressupost de la seguretat i salut de l’obra és de CENT TRENTA MIL CENT 

SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (130,173,33€). 

 

Inclou en les proteccions col·lectives la senyalització d'obra: permanent, mòbil i per 

desviaments, així com la reposició de la mateixa i senyalers en regulació de tràfic durant 

les obres. 
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2.2.2 Termini d'execució 

 

 El termini d’execució és de 8 mesos. 

 

2.2.3 Personal previst 

 

 Pel que fa al personal previst es preveu un nombre màxim de 20 obrers. 

  

2.3.  Instal·lacions provisionals 

2.3.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 

acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes 

procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a 

l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un 

instal·lador autoritzat.  

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, 

però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal 

d’una obra.  

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista. Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

 

Connexió de servei 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
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 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). 

  

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 envetats. 

Quadres secundaris 

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de 

ser de doble aïllament. 

 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
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 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. 
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 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 

pròxim a la virolla. 

 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne 

la inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà 

de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes 

indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 

anticops i suport de sustentació. 

2.3.2 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.  

2.3.3 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. 

 

 

2.4. 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. 
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Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

2.4.1 Serveis higiènics 

Hi haurà dos (2) locals de serveis higiènics idèntics a l'obra. 

Lavabos 

Hi haurà un (1) lavabo col·lectiu amb tres aixetes a cada local. 

Cabines d’evacuació 

Hi haurà dues (2) cabines d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura cadascuna, dotades de placa turca, a 

cada local. 

Local de dutxes 

Hi haurà dues (2) dutxes de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura cadascuna, 

dotades d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant, en cada local. 

 

2.4.2 Vestuaris 

Hi haurà dos (2) locals vestuari idèntics a l'obra. La superfície de cada local vestuari  ha de 

ser de, com a mínim, 20 m2. Total a l'obra: 80 m2. 

 

2.4.3 Menjador 

Aquests locals no poden ser els mateixos que els utilitzats com a vestuaris. Hi haurà dos 

(2) locals menjador idèntics a l'obra. La superfície de cada local de menjador ha de ser de, 

com a mínim, 20 m2. Total a l'obra: 80 m2. 

L'equipament mínim de cadascun dels locals menjador ha de ser el següent: 

 Dos bancs per a 5 persones cadascun 

 Una taula per a 10 persones 

 Una gelera 

 Un forn microones 

 Un punt de subministrament d'aigua amb una aixeta i una pica 

 Un recipient hermètic de 60 l de capacitat amb tapa, per deixar-hi escombraries 
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2.5.  Àrees auxiliars 

2.5.1 Zones d’apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

mínims i  màxims, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de 

materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 

manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 

treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran 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. 

2.6. 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. 
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2.7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial 

del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels 

residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o 

patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 

manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes 

de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o 

substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la 

majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 

d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors 

límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents 

físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per 

a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 

8 h/dia i 40 h/setmana. 

2.7.1 Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles 

vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 

Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 

treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
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 Animals. 

2.7.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i 

com a mínim amb el text en la llengua o llengües que dictamini la llei. L’etiqueta ha de 

contenir: 

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 

d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en 

el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presencia 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. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 

Annex 12 de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 16 

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. 

2.8. Condicions de l’entorn 

2.8.1 Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 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”. 

2.8.2 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, 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 
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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. 

 

 

2.9. Interferències i serveis afectats 

2.9.1 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. 

2.10.  Materials utilitzats. 

 Aigua                                                            

 Àrid fi per a MBC, LA<=25                                        

 Àrid gruixut calcari MBC, LA<=25                                 

 Àrid gruixut MBC c. trànsit CPA>=50                              

 Ciment CEM II/B-L 32,5 N                                         

 Depòsit d'aire comprimit de 3.000 l                              

 Emulsió bituminosa C60B4 ADH                                     

 Emulsió bituminosa C60BP4 TER                                    

 Equip de maquinària de perforació                                

 Equip per a prefisuració                                         
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 Fíl·ler d'aportació per a MBC                                    

 Formigó de 10 N/mm2, c. plàstica                                 

 Geotèxtil 140g/m2                                                

 Grava de 20 a 40 mm per a drens                                  

 Marc prefabricat HA 3,00×2,00 m                                  

 Material per a sòl-ciment SC40                                   

 Morter sec 1:4, amb addit. plastif.                              

 Pedra calcària                                                   

 Tot-u artificial                                                 

 Tub ranurat de PVC D=160 mm                                      

 

2.11. Maquinària 

 Bituminadora automotriu per a reg                                

 Camió cistella h=10 a 20 m                                       

 Camió cisterna de 10.000 l                                       

 Camió cisterna de 6.000 l                                        

 Camió cisterna de 8.000 l                                        

 Camió de 150 CV, de 12 t (5,8 m³)                                

 Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                                

 Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                                

 Camió de 400 CV, de 32 t (15,4 m³)                               

 Camió grua de 10 t                                               

 Camió grua de 5 t                                                

 Camió tractor 450 CV, 36t (17,5m³)                               

 Compressor portàtil (dos martells)                               

 Corró vibratori autopr. de 12 a 14t                              
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 Corró vibratori autopr. de 14 a 18t                              

 Corró vibratori autopro. pneumàtic                               

 Equip per a tall oxiacetilènic                                   

 Escombradora autopropulsada                                      

 Estenedora de granulat                                           

 Estenedora per a mescla bituminosa                               

 Excav. d'erugues (escarificador d7)                              

 Excav. d'erugues(escarificador d10)                              

 Excavadora-carregadora de 250 CV                                 

 Excavadora-carregadora de 385 CV                                 

 Grua autopropulsada de 20 t                                      

 Motoanivelladora de 125 CV                                       

 Motoanivelladora de 150 CV                                       

 Motoserra per a la tala d'arbres                                 

 Pala carregadora amb escarificadora                              

 Pala carregadora de 110 CV                                       

 Pala carregadora de 170 CV                                       

 Picó vibrant dúplex de 1.300 kg                                  

 Piconadora autoprop. de 14 a 16t                                 

 Planta asfàltica en calent 200 t/h                               

 Retroexcavadora 74 CV (amb martell)                              

 Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                              

 Retroexcavadora de 50 CV                                         

 Retroexcavadora de 74 CV                                         

 Serra de disc                                                    
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2.12.  Unitats constructives que composen l’obra 

 

 Planta de formigó per a 60 m³/h                                  

 Excavació en rases, pous, fonaments                              

 Sòl-ciment SC40                                                  

 Mescla bit. AC32baseG àrid calcari                               

 Mescla bit. AC22binS àrid calcari                                

 BBTM11A àr. no calcari T2-T31                                    

 Esbrossada, en qualsevol terreny                                 

 Arrancada d'arbre de D>25 cm                                     

 Enderroc d'estructures de paredat                                

 Enderroc d'estructures de formigó                                

 Demolició de vorades amb rigola                                  

 Retirada de reixat                                               

 Desmuntatge bàcul enllumenat                                     

 Tall paviment e<20cm                                             

 Escarificació o estriat pavim. bit.                              

 Excavació de terra vegetal                                       

 Excavació de terreny en desmunt                                  

 Excavació en rases, pous, fonaments                              

 Terraplenat sòl de la pròpia obra                                

 Drenatge tub ranurat PVC D=160mm                                 

 Reblert de m. filtrant en drenatges                              

 Feltre geotèxtil, pes mínim 140g/m2                              
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 Base de tot-u artificial                                         

 Sòl estabilitzat in situ                                         

 Base de sòl-ciment SC40                                          

 Reg d'adherència C60BP4 TER                                      

 Reg de cura C60B4 CUR                                            

 AC32 base B50/70 G àrid calcari                                  

 AC22 bin B50/70 S àrid calcari                                   

 BBTM11APMB45/80-65àr.no cal. T2-T31                              

 Marc prefabricat HA 3,00×2,00 m                                  

 Paret de gruix variable de pedra                                 

3 Riscos 

 

3.1.  Riscos professionals. 

 

En esbrossi i moviment de terres. 

 

 Atropellaments per maquinària i vehicles. 

 Atropaments 

 Col·lisions i bolcades. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Despreniments. 

 Interferència amb línia de baixa tensió. 

 Pols. 

 Soroll. 

 

En execució d'obres de fàbrica. 

 Cops contra objectes. 

 Caiguda a diferent nivell. 

 Ferides punxants en peus mans. 
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 Esquitxades de formigó en ulls. 

 Erosions i contusions en manipulació. 

 Atropellaments per maquinària. 

 Ferides per màquines talladores. 

 

En Subbase, bases aglomerat i reposició de camins. 

 Atropellaments per maquinària i vehicles. 

 Atropaments per maquinària i vehicles. 

 Col·lisions i bolcades. 

 Interferències amb línies d'alta tensió. 

 Per utilització de productes bituminosos. 

 Esquitxades. 

 Pols. 

 Soroll. 

 

En rematades, senyalització i recobriment vegetal. 

 Atropellaments per maquinària i vehicles. 

 Atropaments. 

 Col·lisions i bolcades. 

 Caigudes d'altura. 

 Caiguda d'objectes. 

 Talls i cops. 

 

Riscos produïts per agents atmosfèrics.  

Precipitacions: 

 Pluges 

 Pedregades 

 Nevades 

 Vent 

 Boira 
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 Nuvolositat 

Per prevenir els riscos que se'n deriven caldrà aturar les obres quan se superin els llindars 

establerts al Pla de Seguretat i Salut respecte la quantitat i duració de les precipitacions, 

la força i duració del vent, l'opacitat de la boira i les condicions lumíniques. 

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. 

 

 

Riscos d’incendi 

 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 

zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 

combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els 

mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats.  

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 

següents: 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 

M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 

risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 

quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta 

es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 

farà en recintes aïllats i  condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 

compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
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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. S’han de preveure 

també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 

caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 

la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 

motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-

se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, 
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evitant-ne 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, emmagatzemament o concentració d’embalatges o 

devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 

que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 

verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 

1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des 

de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils s’hauran de col·locar 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. 
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3.2.  Riscos de danys a tercers. 

Produïts per les connexions amb les carreteres hi haurà riscos derivats de l'obra, 

fonamentalment per circulació de vehicles, en haver de realitzar desviaments provisionals 

i passos alternatius. 

Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, a causa de la 

circulació de persones alienes, una vegada iniciats els treballs. 

 

 

4 Prevenció de riscos professionals. 

 

4.1.  Proteccions individuals. 

 

 Cascos: per a totes les persones que participen en obra inclosos visitants. 

 Guants d'ús general. 

 Guants de soldador. 

 Guants dielèctrics. 

 Botes d'aigua. 

 Botes de seguretat de lona. 

 Botes de seguretat de cuir. 

 Botes dielèctriques. 

 Granotes o bussos de treball: es tindran en compte les reposicions al llarg de 

l'obra, segons Conveni Col·lectiu Provincial. 

 Vestits d'aigua. 

 Ulleres contra impactes i antipols. 

 Ulleres per oxitall. 

 Pantalla de soldador. 

  Mascares antipols. 

 Protectors auditius. 

 Polaines de soldador. 
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 Maniguets de soldador. 

 Davantals de soldador. 

 Cinturó de seguretat de subjecció. 

 Cinturó antivibracions. 

 Armilles reflectores. 

 

 

4.2. Protecciones col·lectives. 

 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

 Tanques de limitació i protecció. 

 Senyals de tràfic. 

 Senyals de seguretat. 

 Cinta d'abalisament. 

 Topalls de desplaçament de vehicles. 

 Jalons de senyalització. 

 Suports i ancoratges de xarxes. 

 Tub de subjecció cinturó de seguretat (per a l'obertura central). 

 Ancoratges per a tub. 

 Abalisament lluminós. 

 Extintors. 

 Interruptors diferencials. 

 Presa de terra. 

 Vàlvules antiretorn. 

 Regs. 

 

5 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 
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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). 

5.1 Procediments d’execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran 

de  er desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.  

5.2 Ordre d'execució dels treballs 

En termes generals, l’ordre normal dels treballs en obres de carreteres és el següent: (1) 

replantejament; (2) enderrocs, esbrossada i excavació de terra vegetal; (3) excavacions, 

terraplenaments, obres de drenatge i obres de fàbrica; (4) ferms; (5) seguretat vial; i (6) 

acabats. 

A la rotonda d’enllaç de la Ma-6014 s’haurà de donar pas alternatiu per permetre la 

construcció de la rotonda sense obligar el tall de la carretera actual. 

Això implica que la construcció serà per fases: es dividirà longitudinalment la carretera i 

s’executarà primer una meitat de la secció i després l’altra. L’ordre d’execució dels 

treballs en cada fase serà el normal. 

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. 

5.3 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: 

a) La llista d'activitats 

b) Les relacions de dependència entre activitats 

c) La duració de les activitats 

 

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 
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(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o 

incorporats al mateix procés constructiu 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar 

a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés 

constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 

31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ 

(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ 

(Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre 

altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 

Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada. 

7 Mediambient laboral 

7.1. Agents atmosfèrics 

Els agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra amb més probabilitat són els següents: 

Precipitacions: 

 Pluges 

 Pedregades 

 Nevades 

 Vent 

 Boira 

 Nuvolositat 
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Per prevenir els riscos que se'n deriven caldrà aturar les obres quan se superin els llindars 

establerts al Pla de Seguretat i Salut respecte la quantitat i duració de les precipitacions, 

la força i duració del vent, l'opacitat de la boira i les condicions lumíniques. 

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. 

7.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte 

a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota 

rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 

evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat.  

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En 

els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 

treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 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’amassament  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.  



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 

Annex 12 de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 31 

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, remolinat 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 mitjançant mesures de 

prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, 

formatives i informatives. 

7.3. 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: 

 Nivell 

Compressor  82-94 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost): 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure): 94 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 
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Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Serra circular 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. 

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. 

7.4. 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) 
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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 “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 serrat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueig i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 
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 Plantes asfàltiques 

A més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 

pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions   Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica  

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueig 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. 

7.5. 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: 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 

Annex 12 de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 35 

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. 

8 Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, 

s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del 

conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 

realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en 

piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 
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 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-s’hi entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen eines com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 

vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

Actuació sobre l‘organització del treball. 

Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

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. 
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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. 

Maneig de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació 

bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els  

següents criteris preventius: 

 Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

  Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 

 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
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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. 

9 Formació. 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscos que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

haurà d'emprar. 

Triant el personal qualificat, s'impartiran cursets i socorrisme i primers auxilis, de manera 

que tots els talls disposin d'algun socorrista. 

 

 

10 Medicina preventiva i primers auxilis. 

 10.1.  Farmacioles 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

 

10.2. Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 

propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc., etc.) on s’han de 

traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.; per garantir-ne un 

ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 
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10.3. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, 

si no prové de la xarxa de proveïment de la població. 

 

11 Prevenció de riscos de danys a tercers 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, 

les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 

comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents 

fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa 

per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la 

instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà 

amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els 

àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 

definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les 

fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de 

la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 

l’Autoritat que correspongui. 

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. 
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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. 

 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i 

accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei 

de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i 

sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) 

i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions 

d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i 

que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

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. 

 

11.1. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 

d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 

l’obra. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 

Annex 12 de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 41 

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. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

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. 

11.2.  Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

Situació. Delimitaran el perímetre de l'àrea de casetes, contenidors, aplecs i aparcament. 

Delimitaran el perímetre dels àmbits d'obra on existeixi un risc per a les persones alienes 

a l'obra que hi accedeixin. 

Tipus de tanques. Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de 

tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó. 

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 abalisament 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. 

 

11.3.  Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
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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 o de l'àmbit dels treballs. 

 

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. 
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Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació. Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà 

a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 

11.4.  Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit 

públic 

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de  

l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 

productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària 

a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament 

de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 

qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més  

enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de 

ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades  

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 

l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari 

específic. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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11.5.  Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. El contractista 

haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 

que ho comprenen i ho compleixen. 

 

11.6.  Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

Senyalització i protecció 

Allà on el pla d’implantació de l’obra comporti el desviament del trànsit rodat o la 

reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 

Senyalització d’Obres 8.3-IC. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 

12 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

12.1. Riscos de danys a tercers 

S'enumeren a continuació tots els riscos detectats que estan associats a l’ingrés a l'obra 

de persones alienes a la mateixa, i que es consideren disminuïts fins a un nivell tolerable 

si s'adopten de les mesures de protecció a tercers assenyalades al punt següent: 

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivell. 

 Electrocucions (per manipulació de maquinària o instal·lacions) 

 Cremades (per manipulació de maquinària, instal·lacions, eines o materials 

aplegats, o per incendi) 

 Lumbàlgies, esclafaments, talls, perforacions, punxades, cops o erosions (per 

manipulació o trepitjada d'eines o materials aplegats) 

 Impacte d'objectes projectats. 

 Esclafament i cops (per caiguda d'objectes o per maquinària en moviment) 
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 Colgaments/enterraments per esfondraments o esllavissades (per accés a 

excavacions, rases o espais soterrats, o per circulació sota talussos inestables) 

 Atropellaments (per maquinària de l'obra) 

 Accidents de trànsit (col·lisions amb maquinària de l'obra, materials mal aplegats o 

personal de l'obra) 

 Intoxicacions (per exposició a substàncies tòxiques o per incendi). 

 Exposició a substàncies nocives (inhalació o contacte). 

 Causticacions per contacte amb ciment, formigons o morters. 

 Asfixia. 

 Ofegaments. 

 Atrapaments (entre màquines o entre materials aplegats). 

 Exposició a sorolls intensos (sordesa) 

 Exposició a vibracions. 

 Exposició a temperatures extremes (congelacions, cops de calor, estrès tèrmic...) 

 Exposició al sol (insolacions, deshidratacions, cremades...) 

 Explosions 

S'enumeren a continuació tots els riscos detectats que estan associats a la circulació o 

presència per l'entorn de l'obra de persones alienes a la mateixa, i que es consideren disminuïts 

fins a un nivell tolerable si s'adopten les mesures de protecció a tercers assenyalades al punt 

següent: 

 Impacte d'objectes projectats (voladures). 

 Esclafament i cops (per maquinària de l'obra que entra o surt de l'obra) 

 Atropellaments (per maquinària de l'obra que entra o surt de l'obra) 

 Accidents de trànsit (per maquinària de l'obra que entra o surt de l'obra) 

 Intoxicacions (fums de combustió dels motors: grups electrògens i maquinària). 

 Exposició a substàncies nocives (pols). 

  Exposició a sorolls intensos (voladures, maquinària, grups electrògens i eines de 

perforació) 

No s’ha detectat cap risc que no es consideri disminuït fins a un nivell tolerable un cop 

adoptades les mesures de protecció a tercers assenyalades al punt següent. 

 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 

Annex 12 de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 46 

12.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a disminuir el risc de persones 

alienes a l'obra: 

 Tancament perimetral dels àmbits ocupats per l'obra (especialment, de zones d'aplec de 

materials, terres, residus o eines; de zones d'aparcament de vehicles i/o maquinària; de 

locals i instal·lacions de qualsevol tipus; de rases, pous i excavacions; i d'estructures i 

instal·lacions inacabades) i contractació d'un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 

d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 Senyalització a tercers (vehicles i vianants) dels punts d'entrada i sortida de maquinària. 

 Senyalització i vigilància dels moviments d’entrada i sortida de maquinària de l’obra. 

 Senyalització a tercers (vehicles i vianants) de la proximitat a una zona d'obres. 

 Reg de les pistes i dels solars polsegosos, per evitar la generació de pols. 

 Durant les voladures: tancament i vigilància de tot l'àmbit susceptible de ser afectat per la 

projecció de materials, el soroll i la pols. 

 Evitar que la distància entre el punt on es genera soroll (sigui treball o maquinària) i la 

tanca perimetral sigui inferior a la distància que hom considera segura per al personal no 

protegit. 

 

 

Barcelona, a 22 de maig de 2013 

 

 

L’enginyer redactor del projecte, 

 

 
Manel Rivera Bennàssar 

 



Document 2. Plànols 

 



Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.1 Planta riscs 01 08



Full 3
Full 3

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 02 0801.1 Planta riscs



Full 3

Full 4

Full 3

Full 4

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 03 0801.1 Planta riscs



Full 4

Full 5

Full 4

Full 5

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 04 0801.1 Planta riscs



Full 5

Full 6Full 5

Full 6 Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 05 0801.1 Planta riscs



Full 6
Full 6

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 06 0801.1 Planta riscs



Full 8
Full 8

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 07 0801.1 Planta riscs



Full 8
Full 8

Risc en plataforma

Risc a tercers. Trànsit.

Risc per desnivell. OF.

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 08 0801.1 Planta riscs



P

R

O

T

E

C

C

I

O

N

O

B

L

I

G

A

T

O

R

I

A

D

E

 

L

A

S

 

M

A

N

O

S

P

R

O

T

E

C

C

I

O

N

O

B

L

I

G

A

T

O

R

I

A

D

E

 

L

O

S

 

P

I

E

S

LOCALIZACION

DE PRIMEROS

AUXILIOS

DIRECCION

HACIA

PRIMEROS

AUXILIOS

D

I

R

E

C

C

I

O

N

 

H

A

C

I

A

S

A

L

I

D

A

 

D

E

 

S

O

C

O

R

R

O

Contenidors de residus

Instalacions

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 01 08



Full 3

DIRECCION

HACIA

PRIMEROS

AUXILIOS

DIRECCION HACIA

SALIDA DE SOCORRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 02 08



Full 3

Full 4

DIRECCION

HACIA

PRIMEROS

AUXILIOS

DIRECCION HACIA

SALIDA DE SOCORRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 03 08



Full 4

Full 5

DIRECCION

HACIA

PRIMEROS

AUXILIOS

DIRECCION HACIA

SALIDA DE SOCORRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 04 08



Full 5

Full 6

DIRECCION

HACIA

PRIMEROS

AUXILIOS

D
IR

ECCIO
N

 H
ACIA

SALID
A D

E S
O

CO
RRO

D
IR

ECCIO
N

 H
ACIA

SALID
A D

E S
O

CO
RRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 05 08



Full 6

D
I
R
E
C
C
I
O

N

H
A
C
I
A

P
R
I
M

E
R
O

S

A
U

X
I
L
I
O

S

D
IR

ECCIO
N

 H
ACIA

SALID
A D

E S
O

CO
RRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 06 08



Full 8

D
I
R
E
C
C
I
O

N

H
A
C
I
A

P
R
I
M

E
R
O

S

A
U

X
I
L
I
O

S

D
IR

ECCIO
N

 H
ACIA

SALID
A D

E S
O

CO
RRO

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 07 08



Full 8

D

I
R

E

C

C

I
O

N

H

A

C

I
A

P

R

I
M

E

R

O

S

A

U

X

I
L

I
O

S

D

I
R

E
C

C

I
O

N

 
H

A

C

I
A

S

A

L
I
D

A

 
D

E
 
S

O

C

O

R

R

O

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció 1:2.000 01.2
Serveis, tancaments, residus

 i senyalització a l'obra 08 08



Hospital Son Llàtzer
Ctra. Manacor, km 4
07198 Palma de Mallorca
Tel:871 202 000
Distància: 17,9 km

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 02 Seguretat i Salut
Hospital Son Llàtzer 01 01



CS Trencadors-s'Arenal
(Marina de Llucmajor)
c/ Terral, 37B
07600-Arenal
Tel:971 442 754
Distància: 5,8 km

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 03 Seguretat i Salut
CS S'Arenal 01 01



UBS Badia Gran
c/ Juan de la Cierva, 2
07609-Badia Gran
Tel:971 749 756
Distància: 3,9 km

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 03 Seguretat i Salut
UBS Badia Gran 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 05 Seguretat i Salut
Instalacions 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 06 Seguretat i Salut
Execució terraplens 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 07 Seguretat i Salut
Execució rases 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 08 Seguretat i Salut
Proteccions camió 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 09 Seguretat i Salut
Proteccions  individuals 01 03



CAÑA CORTA

CONTRAFUERTE

TACON CON
ENDIDURASRUGOSA CON HENDIDURAS

SUELA DE SEGURIDAD

DE APLASTAMIENTO
ZONA DE ENSAYO

RESISTENTE A LA CORROSION
PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

BOTAS DE SEGURIDAD CLASE III

CONTRAFUERTE

TACONSUELA DUREZA SHORE A 35-75

PUNTERA

CAÑA DUREZA SHORE A 50-70

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA
Y A LA HUMEDAD

Rt Ht

Rs

Hs

Hs
Rs
Ht
Rt RESALTE DEL TACON

HENDIDURA DE LA  SUELA

HENDIDURA DEL TACON
RESALTE DE LA SUELA

=
=

=
=

25 mm

5   mm

20 mm
9   mm

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 09 Seguretat i Salut
Proteccions  individuals 02 03



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 09 Seguretat i Salut
Proteccions  individuals 03 03



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 10 Seguretat i Salut
Codi de senyals obrers 01 01



~

~

Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 11 Seguretat i Salut
Abalisament 01 01



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 12 Seguretat i Salut
Senyalització 01 03



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 12 Seguretat i Salut
Senyalització 02 03



Maig, 2013

Projecte de construcció d'una nova carretera d'enllaç entre la

Ma-6014 i la Ma-19 a la Marina de Llucmajor.

Treball de fi de grau

Enginyeria de la Construcció Sense escala 12 Seguretat i Salut
Senyalització 03 03



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor  

Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 1 

Document 3. Plec de prescripcions. 
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1. Legislació i normes aplicables 

Són d'obligat compliment les disposicions següents: 

1.1.  Amb caràcter general 

- Estatut dels Treballadors, text refós, RD 1/1.995, de 24 de març. 

-  Llei general de la Seguretat Social, Text refós, R.D. 1/1.994, de 20 de juny. 

-  Llei 14/1.986, de 25 d'abril, Llei general de sanitat. 

- Llei 42/1.997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

- Llei 8/1.888, de 7 d'abril, d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. 

1.2. Amb caràcter específic 

Aparells a pressió 

- R.D. 1244/1979, de 4 d'Abril de 1979, pel qual s'aprova el Reglament d'Aparells a Pressió. 

BOE núm. 128, de 29 de maig de 1979. 

- R.D. 769/1999, de 7 de Maig de 1999, dicta les disposicions d'aplicació de la Directiva del 

Parlament Europeu i del Consell, 97/23/CE , Relativa als equips de pressió i modifica el 

REAL DECRET 1244/1979, De 4 d'Abril de 1979, que va aprovar el Reglament d'aparells a 

pressió. BOE núm. 129 de 31 de maig de 1999. 

- R.D. 222/2001 de 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 

1999/36/CE, del Consell, de 29 d'abril, relativa a equips a pressió transportables. BOE núm. 

54 de 3 de Març de 2001. 

- Resolució de 15 d'Abril de 1996. Relació dels organismes notificats pels estats membres de 

la CEE per a l'aplicació de la Directiva del Consell 87/404/CEE, sobre recipients a pressió 

simples. 

- Resolució de 29 de Juliol de 1997 per la qual s'estableix per a les ampolles fabricades 

d'acord amb les Directives 84/525/CEE, 84/526/CEE i 84/527/CEE, el procediment per a la 

http://europa.eu/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=es&SERVICE=eurlex&COLLECTION=lif&DOCID=397L0023
http://europa.eu/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=es&SERVICE=eurlex&COLLECTION=lif&DOCID=397L0023
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verificació dels requisits complementaris establerts en la ITC MIE-AP7 l' Reglament 

d'Aparells a Pressió. BOE núm. 189 de 8 d'agost de 1997. 

- Ordre de 10 de Març de 1998 per la qual es modifica la ITC MIE-AP5 que complementa l' 

Reial Decret 1244/1979, De 4 d'abril. Reglament d'aparells a pressió. BOE núm. 101 de 28 

d'abril. 

- Ordre de 1 de Setembre de 1982 per la qual s'aprova la ITC MIE-AP7 referent a ampolles i 

bombones per a gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió que complementa l' Reial 

Decret 1244/1979, De 4 d'abril. BOE núm. 272 de 12 de novembre. 

- Ordre de 5 de Juny de 2000 per la qual es modifica la ITC MIE-AP7 l' Reglament d'Aparells a 

Pressió sobre ampolles i bombones de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió. BOE 

núm. 149 de 22 de juny. 

Protecció contra incendis 

- Resolució de 11 de Juny de 1997 sobre Laboratoris d'assaig: S'estableix procediment per 

reconèixer les acreditacions concedides per les entitats d'acreditació oficialment 

reconegudes, als efectes establerts en la Norma Bàsica d'Edificació NBE-CPI/96, Condicions 

de Protecció contra Incendis en Edificis. BOE núm. 172 de 19 de Juliol de 1997. 

- Ordre de 16 d'abril de 1998 sobre normes de procediment i Desenvolupament del Reial 

Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de 

Protecció contra Incendis i es revisa l'annex I i els apèndixs. BOE número 101 del 28 d'abril 

de 1998. 

Risc elèctric 

- R.D. 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. BOE núm. 148 de 21 de juny de 2001. 

Altra normativa 

- R.D. 3151/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Línies Elèctriques 

Aèries d'Alta Tensió 

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/OM/itc_mie_ap7.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/RD/rap.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/RD/rap.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/Temp/itc_mie_ap5.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/RD/rap.htm
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- Títol II de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, O.M. 9 de març de 

1.971. 

- Reglament d'aparells a pressió. R.D. 1244/1979 de 15 d'abril de 1996. 

- Reglament de Seguretat en les màquines. R.D. 1.435/1.986. 

- O. M. de 31 d'agost de 1987, per la qual s'aprova la instrucció 8.3-IC sobre senyalització, 

abalisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes en vies fora de poblat. 

- R.D. 1316/1.989, de 27 d'octubre. Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de 

l'exposició al soroll. 

- Llei 31/1.995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals. 

- R.D. 1561/1.995, de 21 de setembre. Jornades especials de treball. 

- R.D. 1215/1997, de 18 de juliol pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 

i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE núm. 188 de 7 

d'agost. 

- R.D. 39/1.997, de 17 de gener. Reglament dels serveis de prevenció. 

- R.D. 1627/1.997, de 24 d'octubre. Condicions mínimes en matèria de seguretat i salut en 

les obres de construcció. 

- R.D. 485/1.997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el Treball. 

- R.D. 1627/1997. Disposicions mínimes de seguretat i salut contingudes en l'annex IV i de la 

seva aplicació específica a l'obra projectada. 

- R.D. 487/1.997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. 

- R.D. 665/1.997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb 

l'exposició a agents cancerígens durant el treball. 
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- R.D. 773/1.997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

- Ordre de 27 de juny de 1997, per la qual es desenvolupa el RD 39/1.997. 

- R. D. 780/1998 de 30 d'Abril pel qual es modifica el RD 39/1.997, de 17 de gener. 

Reglament dels serveis de prevenció. 

- Ordre de 10 de Març de 1998. 

- Ordre de 25 de març de 1.998, per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el RD 

664/1.997. 

- R.D. 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa 

tensió. BOE núm. 224 del dimecres 18 de setembre. 

- Ordre CTE/2723/2002, de 28 d'octubre, per la qual es modifica el annex IV del Reial Decret 

222/2001, De 2 de març, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 

1999/36/CE, del Consell, de 29 d'abril, relativa a equips a pressió transportables. BOE núm. 

265 de 5 de novembre. 

- R.D. 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova Instrucció tècnica 

complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent 

a grues-torre per a obres o altres aplicacions. BOE núm. 170 de 17 de juliol.  

- R.D. 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. BOE núm. 170 de 17 de juliol. 

- Llei 54/03 de reforma del marc normatiu de la Llei de prevenció de riscos laborals, que 

reforma diversos articles de la Llei 31/95 de 8 de novembre i el Reial Decret Legislatiu 

5/2000 sobre infraccions i sancions d'ordre social, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de 

gener, desenvolupament de l'article 24 de la LPRL sobre la coordinació de les activitats 

empresarials. 

- R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, De 18 

de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/RD/apt.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/RD/apt.htm
../../../../../../../Documents%20and%20Settings/Manel/Configuración%20local/Temp/equipos.htm


PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor  

Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 8 

utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 

altura. BOE núm. 274 de 13 novembre. 

- R.D. 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 

de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d'activitats 

empresarials. BOE núm. 27, de 31 de gener de 2004. 

- R.D. 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors davant els riscos derivats o que puguin derivar-se de l'exposició a vibracions 

mecàniques. BOE núm. 265 de 5 de novembre. 

- R.D. 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de 

gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 

1627/1997, de 24 de octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. BOE núm. 127 del divendres 29 de maig de 2006. 

- R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. BOE núm. 60 de 11 de març. 

- R.D. 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE n º 74, 

de 28 de març. 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, només Capítol 6, sobre Electricitat. 

- Ordenança Laboral de la Construcció - Capítol XVI, menys seccions 1a i 2a. 

- Conveni Col · lectiu Provincial de Construcció. 

- Reglament de normes bàsiques de seguretat minera. 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. (O.M. 20-09-73. B.O.E. 09-10-73). 

- R.D. 635/2006, de 26 de maig de 2006, sobre requisits mínims de seguretat en túnels de 

Carreteres de l'Estat (BOE 27-05-06). 

- En qualsevol cas sempre s'exigirà l'aplicació de la normativa vigent 

No aplicable a obres però sí a altres llocs de treball 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor  

Estudi de Seguretat i Salut. Plec de condicions 

Pàg. 9 

- R.D. 486/1.997, de 14 d'abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 

treball. 

Normes derogades o no vigents 

-  Títols I i III de l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, OM 9 de març de 

1.971. 

- D. 11-3-1.971. Comitès de Seguretat i Higiene. 

- D. 1036/1.959. Serveis mèdics d'empresa. 

- R.D. 1403/1.986. Senyalització. 

- R.D. 555/1.986 i 84/1.990. Estudis de Seguretat i Higiene. 

- Pla nacional de Seguretat i Higiene de 1.971. 

- D. 26-7-1.957. Treball de dones. 

2.  Obligacions de les parts intervinents a l'obra 

2.1. Obligacions del promotor 

Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 

quan en l'execució de les obres intervinguin més d'una empresa, una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les seves 

responsabilitats. 

El promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans del començament de 

les obres, que es redactarà d'acord amb el que disposa l'annex III del Reial Decret 1627/1.997, 

havent d'exposar en les obres de forma visible i actualitzant-se si fos necessari . 

2.2. Obligacions de contractistes i subcontractistes 

El contractista i els subcontractistes estaran obligats a: 
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Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Article 15 de la Llei de prevenció de 

riscos laborals i en particular: 

- El manteniment de les obres en bon estat de 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 de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de les obres, a fi de corregir els defectes que 

poguessin afectar la Seguretat i Salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit de materials, en 

particular si es tracta de matèries perilloses. 

- L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. La recollida de materials perillosos 

utilitzats. 

- L'adaptació del període de temps efectiu que caldrà dedicar-se als diferents treballs o fases 

de treball. La cooperació entre tots els que intervenen en les obres. 

- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

- Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 

obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l'Article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes 

en l'annex IV del Reial Decret 1627/1.987. 

- Formar, informar i proporcionar les Instruccions adequades als treballadors que formin 

part de la seva plantilla i als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 

d'adaptar pel que fa a la seva seguretat i salut. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut durant l'execució de les obres. 
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Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i pel que fa 

a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau, als treballs autònoms per ells 

contractats. A més respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l’ 

incompliment de les mesures previstes en el Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

2.3. Obligacions dels treballadors autònoms 

Els treballadors autònoms estan obligats a: 

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular: 

-  El manteniment de les obres en bon estat d'ordre i neteja. 

- L'emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

- La recollida de materials perillosos utilitzats. 

- L'adaptació del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 

fases de treball i la cooperació entre tots els que intervenen en les obres. 

-  Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

- Complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

- Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats 

empresarials previstes en l'Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, 

en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagués establert. 

- Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'Article 29, apartats 1 i 2 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el Reial Decret 1215/1.997. 

- Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes previstos en el Reial Decret 

773/1.997. 
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- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut. 

- Els treballadors autònoms hauran de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 

2.4. Requisits dels serveis de prevenció en l'obra 

2.4.1. Coordinador de Seguretat i Salut 

L'obra disposarà d'un coordinador de seguretat i salut en règim permanent i exclusiu, la missió 

serà la prevenció dels riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar al 

Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix investigarà les causes dels 

accidents ocorreguts per modificar els condicionants que els van produir i evitar la seva repetició. 

2.4.2. Servei Mèdic 

L'obra disposarà d'un servei mèdic d'empresa que consisteix en un ATS a temps complet. 

Es disposarà en obra de farmacioles de tall distribuïts en pedreres, instal·lacions, oficina i taller, 

contenint el material necessari. 

2.5. Requisits de les instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors en l'obra 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 10 

treballadors, i un WC per cada 10 treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules, seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i recipients per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació 

necessària per mantenir-los en bones condicions higièniques. 

2.6 Prescripcions dels sistemes i equips de protecció col·lectiva a disposar en obra 

A continuació s'indiquen els sistemes i equips de protecció col · lectiva d'utilització exigible, 

retribuïbles directament pel pressupost de Seguretat i Salut, i els que pertanyen al grup de mínims 
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exigibles per a la realització de cada unitat d'obra, retribuïbles sota el concepte de costos 

indirectes : 

 Els sistemes i equips de protecció col · lectiva d'utilització exigible, retribuïbles directament pel 

pressupost de Seguretat i Salut, són: 

  Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic i inclosa la col·locació.    

 Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic i inclosa la col·locació.    

 Cartell indicatiu de risc, sense suport metàl·lic i inclosa la col·locació.    

 Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col·locació i desmuntatge.    

 Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m de longitud per contenció de vianants.    

 Fita de senyalització inclosa la col·locació.    

 Mà d'obra de senyalista.    

 Focus d'abalisament intermitent, (amortitzable en cinc usos). s / R.D. 485/97.    

 Lluminària de senyalització de maquinària en moviment de color ambre.    

 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada    

 Garlanda lluminosa de 25 m de llarg, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el 

desmuntatge inclòs  

Els sistemes i equips de protecció col · lectiva que pertanyen al grup de mínims i exigibles per a la 

realització de cada unitat d'obra, són els que s'indiquen a continuació: 

 Senyal normalitzada de trànsit, amb suport metàl·lic i inclosa la col · locació.    

 Cartell indicatiu de risc, amb suport metàl·lic i inclosa la col · locació.    

 Cartell indicatiu de risc, sense suport metàl·lic i inclosa la col · locació.    

 Cordó d'abalisament reflectant, inclosos suports, col · locació i desmuntatge.    
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 Topalls antidesplaçament de camions.  

 Tanca autònoma metàl·lica de 2,50 m de longitud per contenció de vianants.    

 Fita de senyalització inclosa la col·locació.    

 Xarxa de seguretat en perímetre d'estructura, inclòs pescant metàl·lic, ancoratges de xarxa 

i cordes de subjecció, en primera posta.    

 Xarxa de seguretat en perímetre d'estructura, inclosos pescant metàl·lic, ancoratges de 

xarxa i cordes de subjecció, en posades successives.    

 Cable de seguretat per a ancoratge de cinturó de seguretat en estructures.    

 Barana de protecció composta de tauler i suports, en perímetre de viaductes, passos 

superiors i escales.    

 Plataforma de fusta en voladís, inclosa confecció, col · locació i desmuntatge.    

 Pòrtic protector de línies elèctriques.    

 Mà d'obra de senyalista.    

 Camió de reg, inclòs el conductor.    

 Mà d'obra de brigada de seguretat emprada en manteniment i reposició de proteccions.    

 Detector de tempestes.    

 Senyal acústic de marxa enrere.    

 Detector portàtil de gasos combustibles i oxigen, amb bomba d'aspiració incorporada. 

Adequat per controlar gasos i vapors combustibles i oxigen. Calibratge en metà. Fins i tot 

carregador de bateries i línia presa de mostres de 2 metres amb filtre. 

 Alarma d'aire comprimit.    

 Passarel·la de protecció de rases, pous o buit.    
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 Equip autònom de respiració.  

 Bastida format per pòrtics travats, amb plataforma i plint de fusta, fins i tot muntatge i 

desmuntatge.    

 Protecció col · lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb 

xarxa-teló normalitzada (une en 1263-1) de poliamida no regenerada.    

 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb 

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl · lic, sòcol de post de fusta, 

ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.    

 Focus d'abalisament intermitent, (amortitzable en cinc usos). s / R.D. 485/97.    

 Lluminària de senyalització de maquinària en moviment de color ambre.    

 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada    

 Garlanda lluminosa de 25 m de llarg, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el 

desmuntatge inclòs  

Els elements de protecció col · lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

Tanca metàl·lica autònoma per contenció de vianants: 

Serveix per impedir l'accés a zones de risc potencial. Tindran com a mínim 90 cm. d'altura, estant 

construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles: 

Es disposarà en els límits de zones d'apilament i abocament de materials, per impedir bolcades. Es 

podran realitzar amb un parell de taulons embridats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a 

aquest, o d'una altra manera eficaç. 

Seran capaços de suportar l'impacte dels objectes que es prevegi puguin caure, podent col·locar 

elements amortidors sobre la coberta (sacs terrers, capa de sorra, etc.). 

Caiguda d'altura: 
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Per a la protecció de caigudes s'emprarà el cinturó de seguretat amb el seu respectiu cable de 

seguretat. 

Es farà servir una xarxa de seguretat en perímetre i una xarxa mosquitera amb suport de xarxa 

normal, per a protecció de buits horitzontals. 

Per evitar la caiguda s'usaran barana de protecció, passarel·les de protecció de rases, pous o buit, 

bastides formats per pòrtics travats, i com una protecció vertical per als laterals dels forats de les 

escales. 

Baranes: 

Els peus drets seran d'embotir o tipus sergent, en general pot ser vàlid qualsevol suport 

comercialitzat. No es permet l'ús de ferralla clavada al formigó. 

La barana i barra intermèdia es formaran per fragments tubulars comercialitzats o per fusta i el 

diàmetre o la escairada dependrà de la separació dels suports. 

Si no hi ha risc de caiguda d'objectes sobre persones, es pot ometre la col · locació de sòcol, en un 

altre cas es col·locarà sòcol. 

L'altura del passamans, barra intermèdia i sòcol seran respectivament de: 1,00 m,0,60 m i 0,15 m. 

Xarxes perimetrals: 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb garantia, la 

funció protectora per a la qual estan previstes.  

La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà mitjançant la utilització de 

pescants tipus forca. 

Es col·locaran en obertures obertes, per prevenir caigudes per ells. Seran d' 3 mm de diàmetre 

com a mínim i llum màxima de malla de 100 mm. La corda perimetral tindrà un diàmetre mínim de 

12 mm. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes: 
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Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d'acord amb la 

seva funció protectora. 

Plataformes de treball: 

Tindran com a mínim 60 cm d'ample i les situades a més de 2,00 m del sòl estaran dotades de 

baranes de 90 cm. d'alçada, llistó intermedi i sòcol. 

Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, i estaran convenientment 

ancorades i dotades de barana. 

Interruptors diferencials i preses de terra:  

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per enllumenat de 30 mA i de 30 o 300 

mA per a les màquines, depenent del valor de la seva presa de terra. La resistència de les preses 

de terra serà com a màxim la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, 

una tensió màxima de contacte de 24 V. seva resistència es mesurarà periòdicament i, almenys, en 

l'època més seca de l'any. 

Extintors: 

Seran adequats en característiques d'agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

Dipòsit d'aigua: 

Serà de polièster. Les seves característiques seran tals que compleixin, amb garantia la funció per 

a la qual està prevista. 

Serà transportat mitjançant un vehicle apropiat a la zona on es produeixi l'incendi i constarà d'una 

bomba i mànegues. 

Focus d'abalisament: 

Es disposarà de la col·locació d'una balisa lluminosa intermitent per evitar els riscos nocturns. 

Senyal normalitzada de trànsit: 
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Es col·locarà en tots els llocs de l'obra, o dels seus accessos i entorn, on la circulació de vehicles i 

vianants ho facin necessari, d'acord amb el Codi de la Circulació i la Norma 8.3IC. 

Senyal normalitzada de seguretat: 

Es col·locarà en tots els llocs de l'obra, o dels seus accessos, on sigui necessari l'advertència de 

riscos, recordar obligacions d'usar determinades proteccions, establir prohibicions o informar de 

situació de mitjans de seguretat. 

Cordó d’abalisament: 

Es col·locarà en els límits de zones de treball o de pas en què hi hagi perill de caiguda per desnivell 

o per caiguda d'objectes, com a complement a la corresponent protecció col · lectiva. Si cal, serà 

reflectant. 

Fita de senyalització: 

Es col·locarà com a complement del cordó d'abalisament, a les zones on sigui necessari limitar el 

pas. 

Pòrtic de limitació de gàlib: 

Per prevenir contactes o aproximacions excessives de màquines o vehicles en les proximitats d'una 

línia elèctrica aèria. La seva llinda estarà degudament senyalitzat. 

Transformador de seguretat de 24 V: 

Se situarà en les línies alimentadores d'eines i llums manuals quan es treballi en zones amb alt 

contingut d'humitat. 

Regs: 

Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar l'aixecament de pols pel trànsit 

d'aquells. 

Maquinària: 

Totes les màquines han de complir la legislació vigent i comptaran per tant, en arribar a obra, amb 

tots els dispositius de seguretat i elements de protecció que en aquelles s'assenyalin. 
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Mitjans auxiliars: 

Tots aquests mitjans tindran les característiques, disposaran de les proteccions i s'utilitzaran 

d'acord amb les disposicions que assenyali la legislació vigent. 

Risc elèctric 

Per a la protecció en les instal·lacions elèctriques es prendran les següents mesures 

Es realitzarà una posada a terra composta per cable de coure, elèctrode connectat a terra en 

masses metàl·liques, quadres d'electricitat, planta de formigó, etc. 

Es col·locaran interruptors diferencials de mitja sensibilitat (300 mA) i d'alta sensibilitat (30 mA). 

S'haurà d'usar transformador de seguretat de 24 V per a tres usos. 

Risc d'atropellament 

Per evitar els atropellaments es col·locaran cartells, les màquines es dotaran de llum i d'un senyal 

acústic de marxa enrere. 

S'usaran topalls antidesplaçament per evitar possibles desplaçaments inesperats de la maquinària. 

Il·luminació 

Davant la possibilitat d'haver de realitzar treballs amb escassa llum natural per finalitzar algun 

treball, cal preveure per al seu ús immediat il·luminació artificial suficient, a base de girafes i grups 

electrògens, amb les proteccions habituals de disjuntor i terra. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans tals com cintes, jalons, mires, etc., Seran dielèctrics, quan hi hagi risc 

d'electrocució per les línies elèctriques. 

Neteja de tall 

Els talls han d'estar nets per evitar caigudes, punxades, cops, etc. 
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S'utilitzarà una brigada per a mà d'obra emprada en neteja i conservació d'instal·lacions de 

personal. 

Formació de treballadors i maquinista 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 

que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran 

d'emprar. 

Delimitació d'apilaments 

Es delimitaran les provisions que puguin provocar caigudes, punxades, etc. amb cordó 

d'abalisament dins del recinte de l'obra. 

Revisió d'instal·lació elèctrica 

Es revisaran les instal·lacions elèctriques d'obra com a prevenció de possibles electrocucions. 

Conservació de maquinària 

Les operacions de manteniment, reparació i neteja de la maquinària, s'efectuarà amb els motors i 

elements mòbils aturats. 

Haurà de quedar constància, en un llibre de manteniment, de les revisions periòdiques efectuades. 

2.7. Prescripcions dels equips de protecció individual 

Equips de protecció individual (EPI) 

Tot equip de protecció personal s'ajustarà a les Normes d'Homologació del Ministeri de Treball 

(OM 17574) (BOE 29574), sempre que existeixi en el mercat. 

Els equips de protecció individual, complir el que estableix el RD 1.407/1.992 sobre condicions 

legals de disseny, fabricació i certificació que han de complir els EPI i R.D. 773/1.997, que fixa les 

disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització, pels treballadors, dels Equips de 

Protecció Individual. 
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En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les 

seves respectives prestacions. 

Al magatzem d'obra hi haurà permanentment una reserva d'aquests equips de protecció, de 

manera que quedi garantit el seu subministrament a tot el personal sense que es pugui produir, 

raonablement, carència d'ells. 

Quan es lliuri un E.P.I. a qualsevol treballador, se li donaran les instruccions d'ús i se li explicaran, si 

cal. 

En aquesta previsió s'ha de tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips, la 

necessitat de facilitar-los a les visites d'obra, etc. 

A continuació s'indiquen els equips de protecció individual d'utilització exigible, retribuïbles 

directament pel pressupost de Seguretat i Salut, i els que pertanyen al grup de mínims exigibles 

per a la realització de cada unitat d'obra, retribuïbles sota el concepte de costos indirectes: 

- Els equips de protecció individual, retribuïbles directament pel pressupost de Seguretat i Salut, 

són: 

 Casc de seguretat homologat.    

 Ulleres antipols i anti-impacte.    

 Màscara antipols respiració.    

 Filtre per mascareta antipols.    

 Protector auditiu.    

 Mono o bus de treball.    

 Impermeable.    

 Parell  Guants fins de goma.    

 Parell  Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.    

 Armilla reflectant.    
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 Parka per al fred.  

Els equips de protecció individual que pertanyen al grup de mínims i exigibles per a la realització 

de cada unitat d'obra, són els que s'indiquen a continuació: 

 Casc de seguretat homologat.    

 Pantalla de seguretat elèctrica per soldador.    

 Pantalla de seguretat autògena per soldador.    

 Pantalla de seguretat contra projecció de partícules.    

 Ulleres antipols i anti-impacte.    

 Ulleres de seguretat per a oxitall.    

 Màscara antipols respiració.    

 Filtre per mascareta antipols.    

 Protector auditiu.    

 Cinturó de seguretat per a treball en estructures.    

 Cinturó de seguretat antivibratori.    

 Granota o bus de treball.  

 Impermeable.    

 Mandil de cuir per soldador.    

 Parell  Maniguets per soldador.    

 Parell  Polaines per soldador.    

 Parell  Guants per soldador.    

 Parell  Guants fins de goma.    
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 Parell  Guants de cuir.    

 Parell  Guants antitall.    

 Parell  Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.    

 Parell  Botes de seguretat de lona.    

 Parell  Botes de seguretat de cuir.   

 Parell  Guants dielèctrics.    

 Parell  Botes dielèctriques.    

 Armilla reflectant.    

 Vestit ignífug    

 Cinta reflectant per a casc.    

 Braçalet reflectant.    

 Braçalet doble ample reflectant.    

 Parka per al fred.    

 Faixa de protecció dorsolumbar    

Elements de Protecció Individual 

Més de l'equip normal de treball (casc i mono), abans de començar els treballs es dotarà als homes 

dels elements de protecció específics per a cada activitat, havent de considerar aquests elements 

com una eina de treball. 

La protecció individual no dispensa, en cap cas, de l'obligació d'emprar les proteccions col · 

lectives. 

Protecció de Cara i Ulls 
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S'empraran pantalles de protecció, ulleres antipartícules i ulleres antipols per a la protecció 

contra: 

 Acció de pols i fums. 

 Projeccions. 

 Esquitxades. 

 Radiacions. 

 Substàncies gasoses. 

Protecció de Orelles 

Quan en un lloc de treball el nivell de soroll sigui superior al marge de seguretat establert, serà 

obligatori l'ús d'elements de protecció auditiva. 

Protecció de Cames i Peus 

En tots els treballs amb riscos d'accidents en els peus, s'emprarà calçat amb puntera reforçada. 

En treballs amb perill elèctric, s'utilitzarà calçat aïllant, sense elements metàl·lics. 

Davant l'aigua i humitat es faran servir botes altes de goma. 

A més del calçat es farà servir, segons els casos abrigall i / o polaines. 

Protecció de Braços i Mans 

La protecció de mans, avantbraços i braços, es farà per mitjà de guants, maneguins i mitenes de 

característiques adequades als riscos específics, a prevenir podent ser de tela, cuir, goma, polivinil, 

etc. 

Els guants dielèctrics portaran marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual es pot 

emprar, ha de comprovar periòdicament l'absència de trencats o porus. 

S'empraran guants i maneguins. 
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S'usaran proteccions de goma quan s'utilitzin eines (punter, cisell, etc.,) conjuntament amb un 

element de percussió manual (martell o maça). 

Protecció de l'Aparell Respiratori 

Les mascaretes amb filtre només s'empraran en llocs amb bona ventilació i on no hi hagi dèficit 

d'oxigen. 

Es coneixeran els agents que vicien el medi ambient (pols, fums, boires, vapors orgànics, gasos, 

etc.,) per triar els filtres adequats. 

Els filtres mecànics es canviaran quan comencin a dificultar la respiració. 

Els filtres químics es canviaran després de cada ús. 

Els equips de respiració autònoma només seran usades per personal entrenat. 

Cinturons de seguretat 

El cinturó de subjecció es farà servir per evitar que l'operari pugui aproximar-se al buit evitant la 

caiguda. 

Quan hi hagi el risc de caiguda s'usarà el cinturó ANTICAIGUDA amb amortidor. 

Cinturó antivibratori 

Es faran servir per protegir el tronc contra les vibracions, esforços, moviments bruscos, etc. 

(Conductors, maquinistes, perforistes amb martell, martell trencador, moviment de càrregues a 

mà, etc.). 

Proteccions Diverses 

 Granota d'hivern en treballs subterranis i d'intempèrie a baixes temperatures. 

 Vestits d'aigua per a treballs en dies plujosos, ambients d'humitat acusada o en aigua. 

 Peces reflectants. (Armilles, maneguets, polaines) En treballs nocturns, senyalitzadors i en 

general quan calgui detectar una posició individual. 
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 Jalons, cintes i mira dielèctriques en tots els treballs topogràfics amb risc de contacte 

directe o indirecte amb línies o elements de tensió. 

2.8. Condicions dels mitjans de protecció 

1. Els sistemes o equips de protecció no es poden considerar lligats a la construcció d'una 

determinada unitat d'obra, sinó a diverses d'elles o al conjunt de la construcció. 

Entre ells caldrà distingir entre: 

 Equipaments, treballs o serveis lligats a obligacions empresarials de caràcter general, els 

costos són retribuïbles a les despeses generals (integren els destinats a l'abonament de 

l'organització preventiva). 

 Proteccions, senyalitzacions o altres d'aplicació comuna, retribuïbles específicament pel 

pressupost de seguretat i salut (les actuacions de les empreses en relació amb la formació 

de seguretat i salut, els reconeixements mèdics dels treballadors i altres legalment 

establertes). 

2. Equips i proteccions mínims i exigibles per a la realització de cada unitat d'obra, 

retribuïbles, per tant, sota el concepte de costos indirectes, pel que no figuraran en el pressupost 

de l'estudi de seguretat i salut. 

 Les proteccions col · lectives i personals mínimes exigibles en el projecte es detallen en els 

apartats 2.6 i 2.7. 

Tots els equips de protecció personal o elements de protecció col · lectiva tindran fixat un període 

de vida útil, rebutjant al seu terme. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data de 

lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou 

concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment. 
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Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

2.9. Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi els 50 que estan previstos en 

l'Ordenança Laboral de Construcció o, si escau, s'estarà al que disposi el Conveni Col · lectiu 

Provincial. 

2.10. Brigada de seguretat 

L'obra disposarà d'una Brigada de Seguretat composta d'un oficial de segona i un peó, per a la 

conservació i reposició de senyalització i proteccions. 

2.11. Instal·lacions mèdiques 

Es disposarà d'un local destinat a farmaciola central, equipat amb el material sanitari i clínic per a 

atendre qualsevol accident, a més de tots els elements necessaris perquè ATS desenvolupi la seva 

tasca diària d'assistència als treballadors i altres funcions necessàries per al control de la sanitat en 

l'obra. 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

2.12. Pla de seguretat i salut 

En aplicació del present Estudi de Seguretat i Salut, el Contractista elaborarà un Pla de Seguretat i 

Salut en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 

l'Estudi en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra. 

El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d'execució de 

l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al 

llarg de l'obra, però sempre prèvia aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 
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Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en 

matèria de prevenció en les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels 

treballadors, podran presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 

estimin oportunes. A aquest efecte, el Pla de Seguretat i Salut estarà en l'obra a disposició 

permanent dels mateixos. 

Abans del començament del nou tall o unitat d'obra, el tècnic de seguretat amb el Cap del Tajo, 

comprovaran que el contingut del Pla en aquesta part s'ajusta al que es va a executar i 

organitzaran el necessari per disposar les proteccions col · lectives i els EPI en el moment que es 

necessitin. Igualment planificaran la formació a impartir l'equip. 

Si el contingut del Pla no s'ajusta a les necessitats del treball a realitzar o no ho contempla, les 

proteccions col · lectives, els EPI i la formació que es decideixin, es plasmaran en un escrit que 

aprovarà el Coordinador i que s'annexarà al Pla. 

2.13. Certificació de seguretat i salut 

L'abonament de les partides pressupostàries de l'Estudi de Seguretat i Salut, concretades en el Pla 

de Seguretat i Salut de l'obra, la realitzarà la Propietat de la mateixa al contractista, prèvia 

certificació de la Direcció Facultativa, expedida conjuntament amb les de les altres unitats d'obra 

realitzades. 

2.14. Informació, coordinació i vigilància dels subcontratistes 

En compliment de l'article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals, respecte a: Coordinació, 

informació i vigilància amb les empreses subcontractistes contractades pel Contractista per 

realitzar activitats a l'obra, es duran a terme les següents actuacions: 

Servei de Prevenció 

El Contractista sol·licitarà a cada empresa, la documentació que acrediti la modalitat de Servei de 

Prevenció adoptat. 

Pla de Seguretat i Salut 

Previ a l'inici dels treballs, el contractista lliurarà al representant del Subcontractista, la part del Pla 

de Seguretat i Salut que correspongui a la seva activitat, el qual confirmarà per escrit la recepció 
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del mateix i el complementarà, si cal, l'adopció de mesures preventives no previstes inicialment en 

el Pla. 

Encarregat de Prevenció 

Cada subcontractista designarà la persona responsable per a ocupar-se de les activitats de 

prevenció de riscos en els treballs que realitzi a l'obra. La persona responsable ha d'estar 

habitualment en l'obra. 

Comissió de Prevenció i Coordinació 

La persona responsable de cada Subcontractista s'integrarà en les reunions de la comissió de 

Prevenció i Coordinació de l'Obra, que és l'instrument de Coordinació de totes les empreses 

intervinents. 

Reconeixements Mèdics 

Cada Subcontractista, prèviament al començament de l'activitat de cada un dels seus treballadors 

a l'obra, presentarà el certificat d'aptitud mèdica preceptiu. 

Formació 

Cada Subcontractista acreditar, davant la Prefectura de l'Obra, Que tot el seu personal ha rebut 

formació i informació sobre prevenció de riscos laborals. 

Dades estadístiques d'Accidents 

Per tal d'elaborar l'estadística d'accidents de l'obra, cada Subcontractista comunicarà 

mensualment les següents dades: N º d'accidents amb baixa, dies perduts per accidents i hores 

treballades al mes. 

El Cap del Servei de Prevenció del Contractista informarà mensualment a l'Administració sobre els 

accidents i la marxa de l'Estadística. 

Equips de Treball 

Els equips de treball que les empreses subcontractistes o el contractista aportin a l'obra, compliran 

amb els requisits que estableix el Reial Decret 1.215/1.997. A aquest efecte hauran d'aportar a la 
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Direcció d'Obra, declaració de posada en conformitat, per a la maquinària posada en servei abans 

del 1-1-95. La maquinària posada en servei des del 1-1-95, portarà Marcat CE en la pròpia 

màquina. 

Serà preceptiu aportar els registres de l'última revisió realitzada i certificat d'idoneïtat dels 

operadors dels equips de treball. 

Totes les màquines aniran amb les seves instruccions d'ús i manteniment en castellà. 

Vigilància del Compliment de la Normativa 

Quan es detecti incompliment de la Normativa sobre prevenció de riscos laborals, per part d'un 

Subcontractista o el seu personal a l'obra, el Cap d'Obra del Contractista ho comunicarà, per escrit, 

al responsable de Prevenció del Subcontractista. 

2.15. Informació parts de deficiència i accident. Actuació en cas d'accident laboral. 

Els parts de deficiència es disposaran degudament ordenats per dates des de l'origen de l'obra fins 

al seu acabament, i es complementaran amb les observacions fetes pel Comitè de Seguretat i les 

normes executives donades per esmenar les anomalies observades. 

Els parts de l'accident, si n'hi ha, es disposaran de la mateixa manera que els parts de deficiència. 

Els índexs de control es duran a una butlleta mensual amb gràfics de dents de serra, que permetin 

fer-se una idea clara d'evolució dels mateixos, amb una succinta inspecció visual, en abscisses es 

col·locaran els mesos de l'any i en ordenades els valors numèrics del índex corresponent. 

Respectant qualsevol model normalitzat que pogués ser d'ús normal en la pràctica del 

contractista, els parts d'accident i deficiències observades recolliran com a mínim les següents 

dades de forma ordenada: 

a) Part d'accident 

 Identificació de l'obra 

 Dia, mes i any en què s'ha produït l'accident 

 Hora de l'accident 
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 Nom de l'accidentat 

 Categoria professional i ofici de l'accidentat 

 Domicili de l'accidentat 

 Lloc (tall) en què es va produir l'accident 

 Causes de l'accident 

 Importància aparent de l'accident 

 Possible especificació sobre errades humanes 

 Lloc i forma de produir-se la primera cura a la persona accidentada (metge, practicant, 

socorrista, personal de l'obra) 

 Lloc de trasllat per a hospitalització 

 Testimonis de l'accident (verificació nominal i versions dels mateixos) 

 Com a complement d'aquesta part s'emetrà un informe que contingui: 

 Com s'hagués pogut evitar 

 Ordres immediates per executar 

b) Part de deficiències 

 Identificació de l'obra  

 Data en què s'ha produït l'observació 

 Lloc (tall) en què s'ha fet l'observació 

 Informe sobre la deficiència observada 

 Estudi de millora de la deficiència en qüestió 

Actuació en cas d'accident laboral 
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En cas d'accident laboral, s'emetrà el PART D'ACCIDENT DE TREBALL DE LA MÚTUA D'ACCIDENTS 

DE TREBALL. Posteriorment, s'enviarà emplenat l'INFORME TÈCNIC D'ACCIDENT / INCIDENT de 

l'empresa, al DEPARTAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE de l'Empresa Constructora, qui 

s'encarregarà de la investigació del mateix i establirà les mesures correctores per evitar la seva 

repetició. 

 

Barcelona, a 22 de maig de 2013 

L’enginyer redactor del projecte 

 

Manel Rivera Bennàssar 



Document 4. Pressupost. 

 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

Seguretat i Salut.                                                

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de mayo de 2013  

  Pàgina 1  

 CAPITOL 01 PROTECCIONES DE UTILIZACIÓN EXIGIBLE                              
 SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                    

 Casco de seguridad homologado.  
 4 1.000 4.000 

  _______________________________________________________  

 4.000 2.42 9.68 

01.01.02 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                    

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 14.26 57.04 

01.01.03 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                             

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 10.52 42.08 

01.01.04 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 0.59 2.36 

01.01.05 Ud   Protector auditivo.                                               

 Protector auditivo.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 24.15 96.60 

01.01.06 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                           

 Mono o buzo de trabajo.  
 4 1.000 4.000 

  _______________________________________________________  

 4.000 15.59 62.36 

01.01.07 Ud   Impermeable.                                                    
  

 Impermeable.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 11.89 47.56 

01.01.08 Par  Guantes finos de goma.                                            

 Guantes finos de goma.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 1.48 5.92 

01.01.09 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                             

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 19.31 77.24 

01.01.10 Ud   Chaleco reflectante.                                              

 Chaleco reflectante.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 26.00 104.00 

01.01.11 Ud   Parka para el frío.                                               

 Parka para el frío.  
 4 4.000 

  _______________________________________________________  

 4.000 11.18 44.72 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 549.56 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de mayo de 2013  

  Pàgina 2  

 SUBCAPITOL 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                             

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 1 1.000 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 127.37 127.37 

01.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 1 1.000 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 91.23 91.23 
01.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 1 1.000 1.000 

  _______________________________________________________  

 1.000 54.70 54.70 

01.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                             

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 200.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 0.88 0.88 

01.02.05 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                              

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 150.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 20.80 20.80 

01.02.06 Ud   Jalón de señalización incluida la col                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 10 1.000 10.000 

  _______________________________________________________  

 10.000 9.66 96.60 

01.02.07 H   Mano de obra de señalista.                                        

 Mano de obra de señalista.  
 100.000 
  _______________________________________________________  

 100.000 13.47 1,347.00 

01.02.08 Ud   Baliza luminosa intermitente                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 100 100.000 
  _______________________________________________________  

 100.000 13.79 1,379.00 

01.02.09 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                               

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 1 10.000 10.000 
  _______________________________________________________  

 10.000 53.17 531.70 

01.02.10 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 1 50.000 50.000 
  _______________________________________________________  

 50.000 5.83 291.50 

01.02.11 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje       

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el desmon-  
 taje incluido  
 5 5.000 

  _______________________________________________________  

 5.000 85.84 429.20 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  4,369.98 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONES DE UTILIZACIÓN EXIGIBLE ................................................... 4,919.54 
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 CAPITOL 02 PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES (RETRIBUIBLES BAJO EL CONCEPTO DE  
 SUBCAPITOL 02.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
02.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                    

 Casco de seguridad homologado.  
 20 1.000 20.000 

  _______________________________________________________  

 20.000 2.42 48.40 

02.01.02 Ud   Pantalla de seguridad eléctrica para                              

 Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 11.96 95.68 

02.01.03 Ud   Pantalla de seguridad autógena para s                             

 Pantalla de seguridad autógena para soldador.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 11.70 93.60 

02.01.04 Ud   Pantalla de seguridad contra proyecci                             

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.  
 4 1.000 4.000 
  _______________________________________________________  

 4.000 7.79 31.16 

02.01.05 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                    

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 14.26 285.20 

02.01.06 Ud   Gafas de seguridad para oxicorte.                                 

 Gafas de seguridad para oxicorte.  
 4 1.000 4.000 

  _______________________________________________________  

 4.000 4.60 18.40 

02.01.07 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                             

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 10.52 210.40 

02.01.08 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 0.59 11.80 

02.01.09 Ud   Protector auditivo.                                               

 Protector auditivo.  
 20 1.000 20.000 

  _______________________________________________________  

 20.000 24.15 483.00 

02.01.10 Ud   Cinturón de seguridad para trabajo en                             

 Cinturón de seguridad para trabajo en estructuras.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 19.31 386.20 

02.01.11 Ud   Cinturón de seguridad antivibratorio.                             

 Cinturón de seguridad antivibratorio.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 14.85 118.80 
02.01.12 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                           

 Mono o buzo de trabajo.  
 20 1.000 20.000 

  _______________________________________________________  

 20.000 15.59 311.80 
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02.01.13 Ud   Impermeable.                                                    
  

 Impermeable.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 11.89 237.80 

02.01.14 Ud   Mandil de cuero para soldador.                                    

 Mandil de cuero para soldador.  
 8 1.000 8.000 

  _______________________________________________________  

 8.000 13.37 106.96 

02.01.15 Par  Manguitos para soldador.                                          

 Manguitos para soldador.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 4.83 38.64 

02.01.16 Par  Polainas para soldador.                                           

 Polainas para soldador.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 5.58 44.64 

02.01.17 Par  Guantes para soldador.                                            

 Guantes para soldador.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 6.69 53.52 

02.01.18 Par  Guantes finos de goma.                                            

 Guantes finos de goma.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 1.48 29.60 

02.01.19 Par  Guantes de cuero.                                                 

 Guantes de cuero.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 3.35 67.00 

02.01.20 Par  Guantes anticorte.                                                

 Guantes anticorte.  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 3.90 31.20 

02.01.21 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                             

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 19.31 386.20 

02.01.22 Par  Botas de seguridad de lona.                                       

 Botas de seguridad de lona.  
 11 1.000 11.000 

  _______________________________________________________  

 11.000 22.28 245.08 

02.01.23 Par  Botas de seguridad de cuero.                                      

 Botas de seguridad de cuero.  
 11 1.000 11.000 
  _______________________________________________________  

 11.000 24.52 269.72 

02.01.24 Par  Guantes dieléctricos.                                             

 Guantes dieléctricos.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 44.57 891.40 
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02.01.25 Par  Botas dieléctricas.                                               

 Botas dieléctricas.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 48.28 965.60 

02.01.26 Ud   Chaleco reflectante.                                              

 Chaleco reflectante.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 26.00 520.00 

02.01.27 Ud   Traje ignífugo                                                  
  

 Traje ignífugo  
 3 1.000 3.000 
  _______________________________________________________  

 3.000 607.76 1,823.28 

02.01.28 Ud   Cinta reflectante para casco.                                     

 Cinta reflectante para casco.  
 11 1.000 11.000 
  _______________________________________________________  

 11.000 5.73 63.03 

02.01.29 Ud   Brazalete reflectante.                                            

 Brazalete reflectante.  
 11 1.000 11.000 
  _______________________________________________________  

 11.000 3.15 34.65 

02.01.30 Ud   Brazalete doble ancho reflectante.                                

 Brazalete doble ancho reflectante.  
 11 1.000 11.000 
  _______________________________________________________  

 11.000 5.96 65.56 

02.01.31 Ud   Parka para el frío.                                               

 Parka para el frío.  
 20 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 11.18 223.60 

02.01.32 Ud   Faja de protección dorsolumbar                                    

 Faja de protección dorsolumbar  
 8 1.000 8.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 24.28 194.24 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 8,386.16 
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 SUBCAPITOL 02.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                             

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 2 1.000 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 127.37 254.74 

02.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 2 1.000 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 91.23 182.46 
02.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 2 1.000 2.000 

  _______________________________________________________  

 2.000 54.70 109.40 

02.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                             

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 300.000 
  _______________________________________________________  

 300.000 0.88 264.00 

02.02.05 Ud   Topes antidesplazamiento de camiones.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 2 1.000 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 34.11 68.22 

02.02.06 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                              

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 300.000 

  _______________________________________________________  

 300.000 20.80 6,240.00 

02.02.07 Ud   Jalón de señalización incluida la col                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 30 1.000 30.000 
  _______________________________________________________  

 30.000 9.66 289.80 

02.02.08 M    Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante m  

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante metálico, anclajes de red y cuerdas  
 de sujección, en primera puesta.  
 135.000 
  _______________________________________________________  

 135.000 33.43 4,513.05 

02.02.09 M    Red de seguridad en perímetro de estructura                       

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluídos pescante metálico, anclajes de red y cuerdas  
 de sujección, en puestas sucesivas.  
 135.000 
  _______________________________________________________  

 135.000 7.87 1,062.45 

02.02.10 M    Cable de seguridad para anclaje de ci                             

 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras.  
 135.000 
  _______________________________________________________  

 135.000 6.22 839.70 

02.02.11 M    Barandilla de protección compuesta de                             

 Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de viaductos, pasos superio-  
 res y escaleras.  
 135.000 

  _______________________________________________________  

 135.000 8.46 1,142.10 

02.02.12 M2   Plataforma de madera en voladizo, inc                             

 Plataforma de madera en voladizo, incluida confección, colocación y desmontaje.  
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 135.000 1.500 
  _______________________________________________________  

 202.500 12.48 2,527.20 

02.02.13 Ud   Pórtico protector de líneas eléctrica                             

 Pórtico protector de líneas eléctricas.  
 2 1.000 2.000 

  _______________________________________________________  

 2.000 351.16 702.32 

02.02.14 H   Mano de obra de señalista.                                        

 Mano de obra de señalista.  
 150.000 
  _______________________________________________________  

 150.000 13.47 2,020.50 

02.02.15 H   Camión de riego, incluido el conducto                             

 Camión de riego, incluido el conductor.  
 250.000 
 
  _______________________________________________________  

 250.000 56.74 14,185.00 

02.02.16 H   Mano de obra de brigada de seguridad                              

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.  
 550.000 
 
  _______________________________________________________  

 550.000 28.31 15,570.50 

02.02.17 Ud   Detector de tormentas                                             

 Detector de tormentas.  
 1 1.000 
 

  _______________________________________________________  

 1.000 5,267.31 5,267.31 

02.02.18 Ud   Señal acústica de marcha atrás.                                   

 Señal acústica de marcha atrás.  
 10 1.000 10.000 
  _______________________________________________________  

 10.000 43.70 437.00 

02.02.19 Ud   Detector portátil de gases combustibles y oxígeno                 

 Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba de aspiración incorporada. Adecuado  
 para controlar gases y vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso cargador de  
 baterías y línea toma de muestras de 2 metros con filtro.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 1,851.83 1,851.83 

02.02.20 Ud   Alarma de aire comprimido.                                        

 Alarma de aire comprimido.  
 3 3.000 
  _______________________________________________________  

 3.000 168.66 505.98 

02.02.21 M2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.                  

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.  
 150.000 1.500 
 
  _______________________________________________________  

 225.000 11.28 2,538.00 

02.02.22 Ud   Equipo autónomo de respiración.                                   

 Equipo autónomo de respiración.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 899.02 899.02 

02.02.23 M    Andamio formado por pórticos arriostrados                         

 Andamio formado por pórticos arriostrados, con plataforma y plinto de madera, incluso montaje y  
 desmontaje.  
 125.000 
 
  _______________________________________________________  
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 125.000 14.90 1,862.50 
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02.02.24 M2   Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de   

 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura con  
 red-telón normalizada (une en 1263-1) de poliamida no regenerada.  
 220.000 
  _______________________________________________________  

 220.000 11.12 2,446.40 

02.02.25 M    Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de exc  

 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con trave-  
 saño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico, zócalo de tabla de madera, ancla-  
 da al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido.  
 350.000 

  _______________________________________________________  

 350.000 9.69 3,391.50 

02.02.26 Ud   Baliza luminosa intermitente                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 150 150.000 
  _______________________________________________________  

 150.000 13.79 2,068.50 

02.02.27 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                               

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 53.17 1,063.40 
02.02.28 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 1 175.000 175.000 

  _______________________________________________________  

 175.000 5.83 1,020.25 

02.02.29 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje       

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el desmon-  
 taje incluido  
 7 3.000 21.000 
  _______________________________________________________  

 21.000 85.84 1,802.64 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  75,125.77 
 SUBCAPITOL 02.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
02.03.01 Ud   Extintor de polvo polivalente, inclui                             

 Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.  
 3 3.000 
  _______________________________________________________  

 3.000 117.83 353.49 

02.03.02 Ud   de suministro de depósito circular transportable para agua potab  

 de suministro de depósito circular transportable para agua potable de poliester de 3.000 l. de capaci-  
 dad, incluso tapa y vehículo de transporte.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 826.80 826.80 
02.03.03 Ud   de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de a  

 de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimentación, protección eléctrica y  
 automatismo de accionamiento con interruptores de nivel, incluido mangueras, totalmente instalada.  
 1 1.000 

  _______________________________________________________  

 1.000 757.90 757.90 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ......  1,938.19 
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 SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
02.04.01 Ud   Puesta a tierra compuesta por cable d                             

 Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas, cua-  
 dros de electricidad, planta de hormigón, etc.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 114.75 114.75 

02.04.02 Ud   Interruptor diferencial de media sens                             

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 91.84 183.68 
02.04.03 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 2 2.000 

  _______________________________________________________  

 2.000 87.44 174.88 

02.04.04 Ud   Transformador de seguridad de 24 V pa                             

 Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.  
 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 111.43 222.86 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ...  696.17 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES (RETRIBUIBLES BAJO EL CONCEPTO DE 
 86,146.29 
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 CAPITOL 03 OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER GENERAL (RETRIBUIBLES BAJ  
 SUBCAPITOL 03.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
03.01.01 Mes Alquiler de barracón para comedor.                                

 Alquiler de barracón para comedor.  
 1 12.000 12.000 

  _______________________________________________________  

 12.000 438.95 5,267.40 

03.01.02 Ud   Mesa de madera con capacidad para die                             

 Mesa de madera con capacidad para diez personas.  
 Barracón para comedor 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 116.14 232.28 

03.01.03 Ud   Banco de madera con capacidad para ci                             

 Banco de madera con capacidad para cinco personas.  
 Barracón para comedor 20 0.200 4.000 
 Barracón para vestuario 20 0.100 2.000 

 Barracón para servicios higiénicos 20 0.100 2.000 
  _______________________________________________________  

 8.000 80.02 640.16 

03.01.04 Ud   Calienta comidas para 50 servicios, c                             

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado.  
 Barracón para comedor 1 1.000 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 1,688.24 1,688.24 
03.01.05 Ud   Radiador de infrarrojos de 1.000 W, t                             

 Radiador de infrarrojos de 1.000 W, totalmente instalado.  
 Barracón para comedor 20 0.050 1.000 

 Barracón para vestuarios 20 0.050 1.000 
 Barracón para servicios higiénicos 20 0.050 1.000 
  _______________________________________________________  

 3.000 84.42 253.26 

03.01.06 Ud   Pileta corrida construida en obra y d                             

 Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos.  
 Barracón para comedor 1 1.000 1.000 

  _______________________________________________________  

 1.000 236.35 236.35 

03.01.07 Ud   Recipiente para recogida de basuras.                              

 Recipiente para recogida de basuras.  
 Barracón para comedor 2 1.000 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 43.91 87.82 

03.01.08 Ud   Acometida de agua y energía eléctrica                             

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente terminada y en servicio.  
 Barracón para comedor 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 624.65 624.65 

03.01.09 Mes Alquiler de barracón para vestuarios.                             

 Alquiler de barracón para vestuarios.  
 1 12.000 12.000 

  _______________________________________________________  

 12.000 236.35 2,836.20 

03.01.10 Ud   Taquilla metálica individual con llav                             

 Taquilla metálica individual con llave, colocada.  
 Barracón para vestuarios 20 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 28.11 562.20 

03.01.11 Mes Alquiler de barracón para servicios h                             

 Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado de los equipos necesarios, instala-  
 dos.  
 1 12.000 12.000 
  _______________________________________________________  

 12.000 391.68 4,700.16 
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03.01.12 Ud   Acometida de agua para aseos y energí                             

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, terminada y en servicio.  
 Barracones para vestuarios y 1 1.000 
 servicios higiénicos  
  _______________________________________________________  

 1.000 1,046.72 1,046.72 

03.01.13 H   Mano de obra empleada en limpieza y                               

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.  
 500 1.000 500.000 

  _______________________________________________________  

 500.000 13.47 6,735.00 

03.01.14 Ud   Ducha instalada con agua fría y caliente.                         

 Ducha instalada con agua fría y caliente, incluso grifería y montaje.  
 Barracón para servicios higiénicos 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 363.02 726.04 

03.01.15 Ud   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo.          

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado.  
 Barracón para servicios higiénicos 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 306.30 612.60 

03.01.16 Ud   Calentador de agua de 100 l y 1.500 W.                            

 Calentador de agua de 100 l con calderín rilsanizado, de 1.500 W, vitrificado incluso aislamiento y  
 válvula de seguridad, totalmente instalado.   
 Barracón para servicios higiénicos 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 458.49 458.49 

03.01.17 Ud   Percha para aseos o duchas.                                       

 Percha para aseos o duchas.  
 Barracón para servicios higiénicos 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 20.31 40.62 

03.01.18 Ud   Espejo para vestuarios y aseos.                                   

 Espejo para vestuarios y aseos.  
 Barracón para vestuarios 1 1.000 

 Barracón para servicios higénicos 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 25.04 50.08 

03.01.19 Ud   Lavabo para agua caliente y fría.                                 

 Lavabo para agua caliente y fría.  
 Barracón para servicios 2 2.000 
  _______________________________________________________  

 2.000 217.49 434.98 

03.01.20 Ud   Jabonera industrial 1 litro.                                      

 Jabonera industrial 1 litro.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 8.02 8.02 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y 
 27,241.27 
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 SUBCAPITOL 03.02 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
03.02.01 Ud   Botiquín totalmente dotado e instalad                             

 Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.  
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 168.83 168.83 

03.02.02 Ud   Reposición de material sanitario dura                             

 Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 1 10.000 10.000 
  _______________________________________________________  

 10.000 101.29 1,012.90 
03.02.03 Mes Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.                

 Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.  
 12 12.000 

  _______________________________________________________  

 12.000 637.07 7,644.84 

03.02.04 Ud   Camilla portátil para evacuaciones                                

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)   
 1 1.000 
  _______________________________________________________  

 1.000 7.62 7.62 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.02 PRIMEROS AUXILIOS ...............  8,834.19 
 SUBCAPITOL 03.03 MEDICINA PREVENTIVA                                               
03.03.01 Ud   Reconocimiento médico obligatorio.                                

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 20 1.000 20.000 
  _______________________________________________________  

 20.000 36.12 722.40 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.03 MEDICINA PREVENTIVA ..........  722.40 
 SUBCAPITOL 03.04 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
03.04.01 Ud   Reunión mensual del comité de segurid                             

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.  
 Reuniones ordinarias 12 12.000 
  _______________________________________________________  

 12.000 168.83 2,025.96 

03.04.02 H   Formación en seguridad e higiene en e                             

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo.  
 Formación 12 1.000 12.000 
  _______________________________________________________  

 12.000 23.64 283.68 

 ________________  

 TOTAL SUBCAPITOL 03.04 FORMACIÓN Y REUNIONES DE 
 2,309.64 
  ____________  

 TOTAL CAPITOL 03 OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER GENERAL (RETRIBUIBLES 
 39,107.50 
  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 130,173.33 

 

Barcelona, a 13 de maig de 2013 

L’enginyer redactor del projecte 

 

Manel Rivera Bennàssar 
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CAPITOL 01 PROTECCIONES DE UTILIZACIÓN EXIGIBLE                              
SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                   2.42 

 Casco de seguridad homologado.  
 DOS  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
01.01.02 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                   14.26 

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 CATORZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
01.01.03 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                            10.52 

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
01.01.04 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                0.59 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
01.01.05 Ud   Protector auditivo.                                              24.15 

 Protector auditivo.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
01.01.06 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                          15.59 

 Mono o buzo de trabajo.  
 QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
01.01.07 Ud   Impermeable.                                                     11.89 

 Impermeable.  
 ONZE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
01.01.08 Par  Guantes finos de goma.                                           1.48 

 Guantes finos de goma.  
 UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
01.01.09 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                            19.31 

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 DINOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
01.01.10 Ud   Chaleco reflectante.                                             26.00 

 Chaleco reflectante.  
 VINT-I-SIS  EUROS  
01.01.11 Ud   Parka para el frío.                                              11.18 

 Parka para el frío.  
 ONZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  

SUBCAPITOL 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                            127.37 

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 CENT VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  
01.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                            91.23 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 NORANTA-UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
01.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                            54.70 

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
01.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                            0.88 

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 ZERO  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
01.02.05 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                             20.80 

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 VINT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
01.02.06 Ud   Jalón de señalización incluida la col                            9.66 

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
01.02.07 H    Mano de obra de señalista.                                       13.47 

 Mano de obra de señalista.  
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
01.02.08 Ud   Baliza luminosa intermitente                                     13.79 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
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 TRETZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
01.02.09 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                              53.17 

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 CINQUANTA-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
01.02.10 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                5.83 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
01.02.11 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje      85.84 

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el des-  
 montaje incluido  
 VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 02 PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES (RETRIBUIBLES BAJO EL CONCEPTO DE  
SUBCAPITOL 02.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
02.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                   2.42 

 Casco de seguridad homologado.  
 DOS  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS  
02.01.02 Ud   Pantalla de seguridad eléctrica para                             11.96 

 Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.  
 ONZE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
02.01.03 Ud   Pantalla de seguridad autógena para s                            11.70 

 Pantalla de seguridad autógena para soldador.  
 ONZE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
02.01.04 Ud   Pantalla de seguridad contra proyecci                            7.79 

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.  
 SET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
02.01.05 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                   14.26 

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 CATORZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS  
02.01.06 Ud   Gafas de seguridad para oxicorte.                                4.60 

 Gafas de seguridad para oxicorte.  
 QUATRE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS  
02.01.07 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                            10.52 

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 DEU  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  
02.01.08 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                0.59 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 ZERO  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
02.01.09 Ud   Protector auditivo.                                              24.15 

 Protector auditivo.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
02.01.10 Ud   Cinturón de seguridad para trabajo en                            19.31 

 Cinturón de seguridad para trabajo en estructuras.  
 DINOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
02.01.11 Ud   Cinturón de seguridad antivibratorio.                            14.85 

 Cinturón de seguridad antivibratorio.  
 CATORZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS  
02.01.12 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                          15.59 

 Mono o buzo de trabajo.  
 QUINZE  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS  
02.01.13 Ud   Impermeable.                                                     11.89 

 Impermeable.  
 ONZE  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
02.01.14 Ud   Mandil de cuero para soldador.                                   13.37 

 Mandil de cuero para soldador.  
 TRETZE  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  
02.01.15 Par  Manguitos para soldador.                                         4.83 

 Manguitos para soldador.  
 QUATRE  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.01.16 Par  Polainas para soldador.                                          5.58 

 Polainas para soldador.  
 CINC  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.01.17 Par  Guantes para soldador.                                           6.69 

 Guantes para soldador.  
 SIS  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
02.01.18 Par  Guantes finos de goma.                                           1.48 

 Guantes finos de goma.  
 UN  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
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02.01.19 Par  Guantes de cuero.                                                3.35 

 Guantes de cuero.  
 TRES  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS  
02.01.20 Par  Guantes anticorte.                                               3.90 

 Guantes anticorte.  
 TRES  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
02.01.21 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                            19.31 

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 DINOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
02.01.22 Par  Botas de seguridad de lona.                                      22.28 

 Botas de seguridad de lona.  
 VINT-I-DOS  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
02.01.23 Par  Botas de seguridad de cuero.                                     24.52 

 Botas de seguridad de cuero.  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
  
02.01.24 Par  Guantes dieléctricos.                                            44.57 

 Guantes dieléctricos.  
 QUARANTA-QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-SET  
 CÈNTIMS  
02.01.25 Par  Botas dieléctricas.                                              48.28 

 Botas dieléctricas.  
 QUARANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
02.01.26 Ud   Chaleco reflectante.                                             26.00 

 Chaleco reflectante.  
 VINT-I-SIS  EUROS  
02.01.27 Ud   Traje ignífugo                                                   607.76 

 Traje ignífugo  
 SIS-CENTS SET  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS  
02.01.28 Ud   Cinta reflectante para casco.                                    5.73 

 Cinta reflectante para casco.  
 CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
02.01.29 Ud   Brazalete reflectante.                                           3.15 

 Brazalete reflectante.  
 TRES  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
02.01.30 Ud   Brazalete doble ancho reflectante.                               5.96 

 Brazalete doble ancho reflectante.  
 CINC  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS  
02.01.31 Ud   Parka para el frío.                                              11.18 

 Parka para el frío.  
 ONZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS  
02.01.32 Ud   Faja de protección dorsolumbar                                   24.28 

 Faja de protección dorsolumbar  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 02.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                            127.37 

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 CENT VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS  
02.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                            91.23 

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 NORANTA-UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS  
02.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                            54.70 

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
02.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                            0.88 

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 ZERO  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.02.05 Ud   Topes antidesplazamiento de camiones.                            34.11 

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
02.02.06 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                             20.80 

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 VINT  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS  
02.02.07 Ud   Jalón de señalización incluida la col                            9.66 

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS  
02.02.08 M    Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante m 33.43 

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante metálico, anclajes de red y cuer-  
 das de sujección, en primera puesta.  
 TRENTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
02.02.09 M    Red de seguridad en perímetro de estructura                      7.87 

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluídos pescante metálico, anclajes de red y cuer-  
 das de sujección, en puestas sucesivas.  
 SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  
02.02.10 M    Cable de seguridad para anclaje de ci                            6.22 

 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras.  
 SIS  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS  
02.02.11 M    Barandilla de protección compuesta de                            8.46 

 Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de viaductos, pasos supe-  
 riores y escaleras.  
 VUIT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS  
02.02.12 M2   Plataforma de madera en voladizo, inc                            12.48 

 Plataforma de madera en voladizo, incluida confección, colocación y desmontaje.  
 DOTZE  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.02.13 Ud   Pórtico protector de líneas eléctrica                            351.16 

 Pórtico protector de líneas eléctricas.  
 TRES-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb SETZE  
 CÈNTIMS  
02.02.14 H    Mano de obra de señalista.                                       13.47 

 Mano de obra de señalista.  
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
02.02.15 H    Camión de riego, incluido el conducto                            56.74 

 Camión de riego, incluido el conductor.  
 CINQUANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
02.02.16 H    Mano de obra de brigada de seguridad                             28.31 

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.  
 VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
02.02.17 Ud   Detector de tormentas                                            5,267.31 

 Detector de tormentas.  
 CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb  
 TRENTA-UN CÈNTIMS  
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02.02.18 Ud   Señal acústica de marcha atrás.                                  43.70 

 Señal acústica de marcha atrás.  
 QUARANTA-TRES  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS  
02.02.19 Ud   Detector portátil de gases combustibles y oxígeno                1,851.83 

 Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba de aspiración incorporada. Ade-  
 cuado para controlar gases y vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso  
 cargador de baterías y línea toma de muestras de 2 metros con filtro.  
 MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS amb  
 VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.02.20 Ud   Alarma de aire comprimido.                                       168.66 

 Alarma de aire comprimido.  
 CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-SIS  
 CÈNTIMS  
02.02.21 M2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.                 11.28 

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.  
 ONZE  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS  
02.02.22 Ud   Equipo autónomo de respiración.                                  899.02 

 Equipo autónomo de respiración.  
 VUIT-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb DOS CÈNTIMS
  
02.02.23 M    Andamio formado por pórticos arriostrados                        14.90 

 Andamio formado por pórticos arriostrados, con plataforma y plinto de madera, incluso montaje y  
 desmontaje.  
 CATORZE  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS  
02.02.24 M2   Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de  11.12 

 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura con  
 red-telón normalizada (une en 1263-1) de poliamida no regenerada.  
 ONZE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
02.02.25 M    Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de exc 9.69 

 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con  
 travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico, zócalo de tabla de made-  
 ra, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido.  
 NOU  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS  
02.02.26 Ud   Baliza luminosa intermitente                                     13.79 

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 TRETZE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS  
02.02.27 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                              53.17 

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 CINQUANTA-TRES  EUROS amb DISSET CÈNTIMS  
02.02.28 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                5.83 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 CINC  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.02.29 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje      85.84 

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el des-  
 montaje incluido  
 VUITANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
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SUBCAPITOL 02.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
02.03.01 Ud   Extintor de polvo polivalente, inclui                            117.83 

 Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.  
 CENT DISSET  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
02.03.02 Ud   de suministro de depósito circular transportable para agua potab 826.80 

 de suministro de depósito circular transportable para agua potable de poliester de 3.000 l. de ca-  
 pacidad, incluso tapa y vehículo de transporte.  
 VUIT-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
  
02.03.03 Ud   de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de a 757.90 

 de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimentación, protección eléctri-  
 ca y automatismo de accionamiento con interruptores de nivel, incluido mangueras, totalmente  
 instalada.  
 SET-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb NORANTA  
 CÈNTIMS  

SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
02.04.01 Ud   Puesta a tierra compuesta por cable d                            114.75 

 Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,  
 cuadros de electricidad, planta de hormigón, etc.  
 CENT CATORZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
02.04.02 Ud   Interruptor diferencial de media sens                            91.84 

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 NORANTA-UN  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
  
02.04.03 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                            87.44 

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 VUITANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-QUATRE  
 CÈNTIMS  
02.04.04 Ud   Transformador de seguridad de 24 V pa                            111.43 

 Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.  
 CENT ONZE  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 03 OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER GENERAL (RETRIBUIBLES BAJ  
SUBCAPITOL 03.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
03.01.01 Mes  Alquiler de barracón para comedor.                               438.95 

 Alquiler de barracón para comedor.  
 QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb  
 NORANTA-CINC CÈNTIMS  
03.01.02 Ud   Mesa de madera con capacidad para die                            116.14 

 Mesa de madera con capacidad para diez personas.  
 CENT SETZE  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
03.01.03 Ud   Banco de madera con capacidad para ci                            80.02 

 Banco de madera con capacidad para cinco personas.  
 VUITANTA  EUROS amb DOS CÈNTIMS  
03.01.04 Ud   Calienta comidas para 50 servicios, c                            1,688.24 

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado.  
 MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb  
 VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  
03.01.05 Ud   Radiador de infrarrojos de 1.000 W, t                            84.42 

 Radiador de infrarrojos de 1.000 W, totalmente instalado.  
 VUITANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-DOS  
 CÈNTIMS  
03.01.06 Ud   Pileta corrida construida en obra y d                            236.35 

 Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos.  
 DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-CINC  
 CÈNTIMS  
03.01.07 Ud   Recipiente para recogida de basuras.                             43.91 

 Recipiente para recogida de basuras.  
 QUARANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS  
03.01.08 Ud   Acometida de agua y energía eléctrica                            624.65 

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente terminada y en servicio.  
 SIS-CENTS VINT-I-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC
  
 CÈNTIMS  
03.01.09 Mes  Alquiler de barracón para vestuarios.                            236.35 

 Alquiler de barracón para vestuarios.  
 DOS-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb TRENTA-CINC  
 CÈNTIMS  
03.01.10 Ud   Taquilla metálica individual con llav                            28.11 

 Taquilla metálica individual con llave, colocada.  
 VINT-I-VUIT  EUROS amb ONZE CÈNTIMS  
03.01.11 Mes  Alquiler de barracón para servicios h                            391.68 

 Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado de los equipos necesarios, ins-  
 talados.  
 TRES-CENTS NORANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
  
 CÈNTIMS  
03.01.12 Ud   Acometida de agua para aseos y energí                            1,046.72 

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, terminada y en ser-  
 vicio.  
 MIL QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-DOS  
 CÈNTIMS  
03.01.13 H    Mano de obra empleada en limpieza y                              13.47 

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.  
 TRETZE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS  
03.01.14 Ud   Ducha instalada con agua fría y caliente.                        363.02 

 Ducha instalada con agua fría y caliente, incluso grifería y montaje.  
 TRES-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb DOS  
 CÈNTIMS  
03.01.15 Ud   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo.         306.30 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado.  
 TRES-CENTS SIS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS  
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03.01.16 Ud   Calentador de agua de 100 l y 1.500 W.                           458.49 

 Calentador de agua de 100 l con calderín rilsanizado, de 1.500 W, vitrificado incluso aislamiento  
 y válvula de seguridad, totalmente instalado.   
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb  
 QUARANTA-NOU CÈNTIMS  
03.01.17 Ud   Percha para aseos o duchas.                                      20.31 

 Percha para aseos o duchas.  
 VINT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS  
03.01.18 Ud   Espejo para vestuarios y aseos.                                  25.04 

 Espejo para vestuarios y aseos.  
 VINT-I-CINC  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS  
03.01.19 Ud   Lavabo para agua caliente y fría.                                217.49 

 Lavabo para agua caliente y fría.  
 DOS-CENTS DISSET  EUROS amb QUARANTA-NOU  
 CÈNTIMS  
03.01.20 Ud   Jabonera industrial 1 litro.                                     8.02 

 Jabonera industrial 1 litro.  
 VUIT  EUROS amb DOS CÈNTIMS  

SUBCAPITOL 03.02 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
03.02.01 Ud   Botiquín totalmente dotado e instalad                            168.83 

 Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.  
 CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
03.02.02 Ud   Reposición de material sanitario dura                            101.29 

 Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 CENT UN  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS  
03.02.03 Mes  Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.               637.07 

 Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.  
 SIS-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb SET CÈNTIMS  
03.02.04 Ud   Camilla portátil para evacuaciones                               7.62 

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)   
 SET  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  

SUBCAPITOL 03.03 MEDICINA PREVENTIVA                                               
03.03.01 Ud   Reconocimiento médico obligatorio.                               36.12 

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 TRENTA-SIS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  

SUBCAPITOL 03.04 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
03.04.01 Ud   Reunión mensual del comité de segurid                            168.83 

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.  
 CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-TRES  
 CÈNTIMS  
03.04.02 H    Formación en seguridad e higiene en e                            23.64 

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo.  
 VINT-I-TRES  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS  
 

Barcelona, a 22 de maig de 2013 
L’enginyer redactor del projecte 

 
Manel Rivera Bennàssar 
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CAPITOL 01 PROTECCIONES DE UTILIZACIÓN EXIGIBLE                              
SUBCAPITOL 01.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
01.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                    

 Casco de seguridad homologado.  
 Materials.............................................................  2.2820 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2.2800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.1368 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.42 

01.01.02 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                    

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 Materials.............................................................  13.4520 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  13.4500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8070 

 Arrodoniment ......................................................  0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.26 

01.01.03 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                             

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 Materials.............................................................  9.9240 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.9200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.5952 

 Arrodoniment ......................................................  0.0048 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.52 

01.01.04 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 Materials.............................................................  0.5600 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0.5600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0336 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0036 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0.59 

01.01.05 Ud   Protector auditivo.                                               

 Protector auditivo.  
 Materials.............................................................  22.7800 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.7800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.3668 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24.15 

01.01.06 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                           

 Mono o buzo de trabajo.  
 Materials.............................................................  14.7140 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  14.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8826 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15.59 

01.01.07 Ud   Impermeable.                                                      

 Impermeable.  
 Materials.............................................................  11.2160 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11.2200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6732 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0032 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.89 

01.01.08 Par  Guantes finos de goma.                                            

 Guantes finos de goma.  
 Materials.............................................................  1.3980 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.4000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0840 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0040 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.48 



QUADRE DE PREUS 2  

Seguretat i Salut.                                                

CODI UD RESUM PREU 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
19 de mayo de 2013  Pàgina 3  

01.01.09 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                             

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 Materials.............................................................  18.2220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18.2200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.0932 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19.31 

01.01.10 Ud   Chaleco reflectante.                                              

 Chaleco reflectante.  
 Materials.............................................................  24.5260 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  24.5300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.4718 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26.00 

01.01.11 Ud   Parka para el frío.                                               

 Parka para el frío.  
 Materials.............................................................  10.5500 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10.5500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6330 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.18 

SUBCAPITOL 01.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
01.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                             

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  6.3000 

 Materials.............................................................  113.8568 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  120.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 7.2096 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  127.37 

01.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.1990 

 Materials.............................................................  84.8748 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  86.0700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 5.1642 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0042 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  91.23 

01.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  0.5995 

 Materials.............................................................  51.0020 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  51.6000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 3.0960 

 Arrodoniment ......................................................  0.0040 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54.70 

01.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                             

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 Ma d'obra ...........................................................  0.1199 

 Materials.............................................................  0.7080 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0.8300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0498 
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 Arrodoniment ......................................................  0.0002 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0.88 
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01.02.05 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                              

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 Materials.............................................................  19.6220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  19.6200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.1772 

 Arrodoniment ......................................................  0.0028 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20.80 

01.02.06 Ud   Jalón de señalización incluida la col                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 Materials.............................................................  9.1060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.1100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.5466 

 Arrodoniment ......................................................  0.0034 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.66 

01.02.07 H    Mano de obra de señalista.                                        

 Mano de obra de señalista.  
 Ma d'obra ...........................................................  11.9900 

 Materials.............................................................  0.7200 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7626 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.47 

01.02.08 Ud   Baliza luminosa intermitente                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.1990 

 Materials.............................................................  11.8100 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  13.0100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7806 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.79 

01.02.09 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                               

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 Materials.............................................................  50.1580 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  50.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 3.0096 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53.17 

01.02.10 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 Ma d'obra ...........................................................  0.1799 

 Materials.............................................................  5.3220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.5000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3300 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.83 

01.02.11 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje       

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el des-  
 montaje incluido  
 Ma d'obra ...........................................................  18.7950 

 Materials.............................................................  62.1840 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  80.9800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 4.8588 

 Arrodoniment ......................................................  0.0012 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  85.84 
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CAPITOL 02 PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES (RETRIBUIBLES BAJO EL CONCEPTO DE  
SUBCAPITOL 02.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
02.01.01 Ud   Casco de seguridad homologado.                                    

 Casco de seguridad homologado.  
 Materials.............................................................  2.2820 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2.2800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.1368 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  2.42 

02.01.02 Ud   Pantalla de seguridad eléctrica para                              

 Pantalla de seguridad eléctrica para soldador.  
 Materials.............................................................  11.2760 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11.2800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6768 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.96 

02.01.03 Ud   Pantalla de seguridad autógena para s                             

 Pantalla de seguridad autógena para soldador.  
 Materials.............................................................  11.0440 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11.0400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6624 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0024 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.70 

02.01.04 Ud   Pantalla de seguridad contra proyecci                             

 Pantalla de seguridad contra proyección de partículas.  
 Materials.............................................................  7.3540 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7.3500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.4410 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0010 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.79 

02.01.05 Ud   Gafas antipovo y anti-impacto.                                    

 Gafas antipovo y anti-impacto.  
 Materials.............................................................  13.4520 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  13.4500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8070 

 Arrodoniment ......................................................  0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.26 

02.01.06 Ud   Gafas de seguridad para oxicorte.                                 

 Gafas de seguridad para oxicorte.  
 Materials.............................................................  4.3360 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4.3400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.2604 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.60 

02.01.07 Ud   Mascarilla antipolvo para respiración                             

 Mascarilla antipolvo para respiración.  
 Materials.............................................................  9.9240 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.9200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.5952 

 Arrodoniment ......................................................  0.0048 

  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  10.52 

02.01.08 Ud   Filtro para mascarilla antipolvo.                                 

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 Materials.............................................................  0.5600 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0.5600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0336 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0036 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0.59 
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02.01.09 Ud   Protector auditivo.                                               

 Protector auditivo.  
 Materials.............................................................  22.7800 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.7800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.3668 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24.15 

02.01.10 Ud   Cinturón de seguridad para trabajo en                             

 Cinturón de seguridad para trabajo en estructuras.  
 Materials.............................................................  18.2220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18.2200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.0932 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19.31 

02.01.11 Ud   Cinturón de seguridad antivibratorio.                             

 Cinturón de seguridad antivibratorio.  
 Materials.............................................................  14.0120 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  14.0100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8406 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.85 

02.01.12 Ud   Mono o buzo de trabajo.                                           

 Mono o buzo de trabajo.  
 Materials.............................................................  14.7140 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  14.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8826 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  15.59 

02.01.13 Ud   Impermeable.                                                      

 Impermeable.  
 Materials.............................................................  11.2160 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11.2200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6732 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.89 

02.01.14 Ud   Mandil de cuero para soldador.                                    

 Mandil de cuero para soldador.  
 Materials.............................................................  12.6140 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12.6100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7566 

 Arrodoniment ......................................................  0.0034 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.37 

02.01.15 Par  Manguitos para soldador.                                          

 Manguitos para soldador.  
 Materials.............................................................  4.5580 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4.5600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.2736 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0036 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  4.83 

02.01.16 Par  Polainas para soldador.                                           
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 Polainas para soldador.  
 Materials.............................................................  5.2600 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.2600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3156 

 Arrodoniment ......................................................  0.0044 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.58 
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02.01.17 Par  Guantes para soldador.                                            

 Guantes para soldador.  
 Materials.............................................................  6.3100 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  6.3100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3786 

 Arrodoniment ......................................................  0.0014 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.69 

02.01.18 Par  Guantes finos de goma.                                            

 Guantes finos de goma.  
 Materials.............................................................  1.3980 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1.4000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0840 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0040 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.48 

02.01.19 Par  Guantes de cuero.                                                 

 Guantes de cuero.  
 Materials.............................................................  3.1600 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.1896 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.35 

02.01.20 Par  Guantes anticorte.                                                

 Guantes anticorte.  
 Materials.............................................................  3.6800 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  3.6800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.2208 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0008 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.90 

02.01.21 Par  Botas impermeables al agua y a la hum                             

 Botas impermeables al agua y a la humedad.  
 Materials.............................................................  18.2220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  18.2200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.0932 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  19.31 

02.01.22 Par  Botas de seguridad de lona.                                       

 Botas de seguridad de lona.  
 Materials.............................................................  21.0180 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  21.0200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.2612 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0012 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  22.28 

02.01.23 Par  Botas de seguridad de cuero.                                      

 Botas de seguridad de cuero.  
 Materials.............................................................  23.1280 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  23.1300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.3878 

 Arrodoniment ......................................................  0.0022 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24.52 

02.01.24 Par  Guantes dieléctricos.                                             
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 Guantes dieléctricos.  
 Materials.............................................................  42.0520 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  42.0500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 2.5230 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  44.57 
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02.01.25 Par  Botas dieléctricas.                                               

 Botas dieléctricas.  
 Materials.............................................................  45.5500 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  45.5500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 2.7330 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  48.28 

02.01.26 Ud   Chaleco reflectante.                                              

 Chaleco reflectante.  
 Materials.............................................................  24.5260 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  24.5300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.4718 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  26.00 

02.01.27 Ud   Traje ignífugo                                                    

 Traje ignífugo  
 Materials.............................................................  573.3640 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  573.3600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 34.4016 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0016 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  607.76 

02.01.28 Ud   Cinta reflectante para casco.                                     

 Cinta reflectante para casco.  
 Materials.............................................................  5.4060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.4100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3246 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0046 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.73 

02.01.29 Ud   Brazalete reflectante.                                            

 Brazalete reflectante.  
 Materials.............................................................  2.9680 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  2.9700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.1782 

 Arrodoniment ......................................................  0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  3.15 

02.01.30 Ud   Brazalete doble ancho reflectante.                                

 Brazalete doble ancho reflectante.  
 Materials.............................................................  5.6180 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.6200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3372 

 Arrodoniment ......................................................  0.0028 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.96 

02.01.31 Ud   Parka para el frío.                                               

 Parka para el frío.  
 Materials.............................................................  10.5500 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10.5500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6330 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0030 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.18 

02.01.32 Ud   Faja de protección dorsolumbar                                    
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 Faja de protección dorsolumbar  
 Materials.............................................................  22.9060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.9100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.3746 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0046 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  24.28 
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SUBCAPITOL 02.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.02.01 Ud   Señal normalizada de tráfico, con sop                             

 Señal normalizada de tráfico, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  6.3000 

 Materials.............................................................  113.8568 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  120.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 7.2096 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  127.37 
02.02.02 Ud   Cartel indicativo de riesgo, con sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.1990 

 Materials.............................................................  84.8748 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  86.0700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 5.1642 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0042 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  91.23 

02.02.03 Ud   Cartel indicativo de riesgo, sin sopo                             

 Cartel indicativo de riesgo, sin soporte metálico e incluida la colocación.  
 Ma d'obra ...........................................................  0.5995 

 Materials.............................................................  51.0020 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  51.6000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 3.0960 

 Arrodoniment ......................................................  0.0040 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  54.70 

02.02.04 M    Cordón de balizamiento reflectante, i                             

 Cordón de balizamiento reflectante, incluidos soportes, colocación y desmontaje.  
 Ma d'obra ...........................................................  0.1199 

 Materials.............................................................  0.7080 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  0.8300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.0498 

 Arrodoniment ......................................................  0.0002 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  0.88 

02.02.05 Ud   Topes antidesplazamiento de camiones.                             

 Topes antidesplazamiento de camiones.  
 Ma d'obra ...........................................................  7.5600 

 Materials.............................................................  24.6240 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  32.1800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.9308 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0008 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  34.11 

02.02.06 M    Valla autónoma metálica de 2,50 m de                              

 Valla autónoma metálica de 2,50 m de longitud para contención de peatones.  
 Materials.............................................................  19.6220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  19.6200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.1772 

 Arrodoniment ......................................................  0.0028 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20.80 

02.02.07 Ud   Jalón de señalización incluida la col                             

 Jalón de señalización incluida la colocación.  
 Materials.............................................................  9.1060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.1100 
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 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.5466 

 Arrodoniment ......................................................  0.0034 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.66 
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02.02.08 M    Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante m  

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluido pescante metálico, anclajes de red y cuer-  
 das de sujección, en primera puesta.  
 Ma d'obra ...........................................................  8.4100 

 Materials.............................................................  23.1321 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  31.5400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.8924 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0024 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  33.43 

02.02.09 M    Red de seguridad en perímetro de estructura                       

 Red de seguridad en perímetro de estructura, incluídos pescante metálico, anclajes de red y cuer-  
 das de sujección, en puestas sucesivas.  
 Ma d'obra ...........................................................  3.3640 

 Materials.............................................................  4.0557 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7.4200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.4452 

 Arrodoniment ......................................................  0.0048 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.87 
02.02.10 M    Cable de seguridad para anclaje de ci                             

 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras.  
 Ma d'obra ...........................................................  3.7800 

 Materials.............................................................  2.0925 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.8700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3522 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0022 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  6.22 

02.02.11 M    Barandilla de protección compuesta de                             

 Barandilla de protección compuesta de tablón y soportes, en perímetro de viaductos, pasos supe-  
 riores y escaleras.  
 Ma d'obra ...........................................................  5.0400 

 Materials.............................................................  2.9412 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7.9800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.4788 

 Arrodoniment ......................................................  0.0012 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.46 

02.02.12 M2   Plataforma de madera en voladizo, inc                             

 Plataforma de madera en voladizo, incluida confección, colocación y desmontaje.  
 Ma d'obra ...........................................................  10.0920 

 Materials.............................................................  1.6740 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  11.7700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7062 

 Arrodoniment ......................................................  0.0038 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  12.48 

02.02.13 Ud   Pórtico protector de líneas eléctrica                             

 Pórtico protector de líneas eléctricas.  
 Ma d'obra ...........................................................  312.5300 

 Materials.............................................................  18.7500 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  331.2800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 19.8768 

 Arrodoniment ......................................................  0.0032 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  351.16 

02.02.14 H    Mano de obra de señalista.                                        

 Mano de obra de señalista.  
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 Ma d'obra ...........................................................  11.9900 

 Materials.............................................................  0.7200 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7626 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.47 
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02.02.15 H    Camión de riego, incluido el conducto                             

 Camión de riego, incluido el conductor.  
 Maquinaria..........................................................  50.5000 

 Materials.............................................................  3.0300 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  53.5300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 3.2118 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  56.74 

02.02.16 H    Mano de obra de brigada de seguridad                              

 Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposición de protecciones.  
 Ma d'obra ...........................................................  25.2000 

 Materials.............................................................  1.5120 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  26.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.6026 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28.31 
02.02.17 Ud   Detector de tormentas                                             

 Detector de tormentas.  
 Materials.............................................................  4,969.1640 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  4,969.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 298.1496 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,267.31 

02.02.18 Ud   Señal acústica de marcha atrás.                                   

 Señal acústica de marcha atrás.  
 Ma d'obra ...........................................................  0.5995 

 Materials.............................................................  40.6340 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  41.2300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 2.4738 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0038 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43.70 

02.02.19 Ud   Detector portátil de gases combustibles y oxígeno                 

 Detector portátil de gases combustibles y oxígeno, con bomba de aspiración incorporada. Ade-  
 cuado para controlar gases y vapores combustibles y oxígeno. Calibrado en metano. Incluso  
 cargador de baterías y línea toma de muestras de 2 metros con filtro.  
 Materials.............................................................  1,747.0060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,747.0100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 104.8206 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,851.83 
02.02.20 Ud   Alarma de aire comprimido.                                        

 Alarma de aire comprimido.  
 Materials.............................................................  159.1060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  159.1100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 9.5466 

 Arrodoniment ......................................................  0.0034 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  168.66 

02.02.21 M2   Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.                  

 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco.  
 Ma d'obra ...........................................................  4.7970 

 Maquinaria..........................................................  5.2437 

 Materials.............................................................  0.6000 

  _______________  
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 Suma la partida...................................................  10.6400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6384 

 Arrodoniment ......................................................  0.0016 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.28 
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02.02.22 Ud   Equipo autónomo de respiración.                                   

 Equipo autónomo de respiración.  
 Ma d'obra ...........................................................  800.1200 

 Materials.............................................................  48.0060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  848.1300 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 50.8878 

 Arrodoniment ......................................................  0.0022 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  899.02 

02.02.23 M    Andamio formado por pórticos arriostrados                         

 Andamio formado por pórticos arriostrados, con plataforma y plinto de madera, incluso montaje y  
 desmontaje.  
 Ma d'obra ...........................................................  8.0550 

 Materials.............................................................  6.0060 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  14.0600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.8436 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0036 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  14.90 
02.02.24 M2   Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de   

 Protección colectiva vertical de los laterales de los huecos de las escaleras en toda la altura con  
 red-telón normalizada (une en 1263-1) de poliamida no regenerada.  
 Ma d'obra ...........................................................  9.3975 

 Materials.............................................................  1.0924 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  10.4900 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.6294 

 Arrodoniment ......................................................  0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  11.12 

02.02.25 M    Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de exc  

 Barandilla de protección en el perímetro de la coronación de excavaciones, de altura 1 m, con  
 travesaño superior, travesaño intermedio y montantes de tubo metálico, zócalo de tabla de made-  
 ra, anclada al terreno con dados de hormigón y con el desmontaje incluido.  
 Ma d'obra ...........................................................  6.7125 

 Materials.............................................................  2.4318 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  9.1400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.5484 

 Arrodoniment ......................................................  0.0016 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  9.69 

02.02.26 Ud   Baliza luminosa intermitente                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.1990 

 Materials.............................................................  11.8100 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  13.0100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7806 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.79 

02.02.27 Ud   Luminaria señal maqu. movim., ámbar                               

 Luminaria de señalización de maquinaria en movimiento de color ámbar.  
 Materials.............................................................  50.1580 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  50.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 3.0096 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  53.17 
02.02.28 Ud   Cono de plástico reflector H=30CM                                 

 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
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 Ma d'obra ...........................................................  0.1799 

 Materials.............................................................  5.3220 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  5.5000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.3300 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.83 
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02.02.29 Ud   Guirnalda luminosa L=25 m, 6 lámparas, bat. 12V, desmontaje       

 Guirnalda luminosa de 25 m de largo, 6 lámparas, con energía de batería de 12 V y con el des-  
 montaje incluido  
 Ma d'obra ...........................................................  18.7950 

 Materials.............................................................  62.1840 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  80.9800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 4.8588 

 Arrodoniment ......................................................  0.0012 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  85.84 

SUBCAPITOL 02.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
02.03.01 Ud   Extintor de polvo polivalente, inclui                             

 Extintor de polvo polivalente, incluidos el soporte y la colocación.  
 Materials.............................................................  111.1640 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  111.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 6.6696 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  117.83 

02.03.02 Ud   de suministro de depósito circular transportable para agua potab  

 de suministro de depósito circular transportable para agua potable de poliester de 3.000 l. de ca-  
 pacidad, incluso tapa y vehículo de transporte.  
 Suma la partida...................................................  780.0000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 46.8000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  826.80 

02.03.03 Ud   de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de a  

 de bomba de achique de 1.5 CV sumergible, incluida la línea de alimentación, protección eléctri-  
 ca y automatismo de accionamiento con interruptores de nivel, incluido mangueras, totalmente  
 instalada.  
 Suma la partida...................................................  715.0000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 42.9000 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  757.90 

SUBCAPITOL 02.04 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                  
02.04.01 Ud   Puesta a tierra compuesta por cable d                             

 Puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas metálicas,  
 cuadros de electricidad, planta de hormigón, etc.  
 Ma d'obra ...........................................................  25.2000 

 Maquinaria..........................................................  4.8000 

 Materials.............................................................  78.2460 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  108.2500 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 6.4950 

 Arrodoniment ......................................................  0.0050 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  114.75 

02.04.02 Ud   Interruptor diferencial de media sens                             

 Interruptor diferencial de media sensibilidad (300 mA).  
 Ma d'obra ...........................................................  6.6050 

 Materials.............................................................  80.0320 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  86.6400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 5.1984 

 Arrodoniment ......................................................  0.0016 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  91.84 

02.04.03 Ud   Interruptor diferencial de alta sensi                             

 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA).  
 Ma d'obra ...........................................................  6.6050 

 Materials.............................................................  75.8880 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  82.4900 
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 Costos indirectes ..............................  6.00% 4.9494 

 Arrodoniment ......................................................  0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  87.44 
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02.04.04 Ud   Transformador de seguridad de 24 V pa                             

 Transformador de seguridad de 24 V para tres usos.  
 Ma d'obra ...........................................................  39.6300 

 Maquinaria..........................................................  1.5000 

 Materials.............................................................  63.9906 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  105.1200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 6.3072 

 Arrodoniment ......................................................  0.0028 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  111.43 
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CAPITOL 03 OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER GENERAL (RETRIBUIBLES BAJ  
SUBCAPITOL 03.01 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
03.01.01 Mes  Alquiler de barracón para comedor.                                

 Alquiler de barracón para comedor.  
 Maquinaria..........................................................  390.6600 

 Materials.............................................................  23.4420 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  414.1000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 24.8460 

 Arrodoniment ......................................................  0.0040 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  438.95 

03.01.02 Ud   Mesa de madera con capacidad para die                             

 Mesa de madera con capacidad para diez personas.  
 Materials.............................................................  109.5740 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  109.5700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 6.5742 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0042 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  116.14 

03.01.03 Ud   Banco de madera con capacidad para ci                             

 Banco de madera con capacidad para cinco personas.  
 Materials.............................................................  75.4920 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  75.4900 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 4.5294 

 Arrodoniment ......................................................  0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  80.02 
03.01.04 Ud   Calienta comidas para 50 servicios, c                             

 Calienta comidas para 50 servicios, colocado.  
 Materials.............................................................  1,592.6800 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  1,592.6800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 95.5608 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0008 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,688.24 

03.01.05 Ud   Radiador de infrarrojos de 1.000 W, t                             

 Radiador de infrarrojos de 1.000 W, totalmente instalado.  
 Materials.............................................................  79.6360 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  79.6400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 4.7784 

 Arrodoniment ......................................................  0.0016 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  84.42 

03.01.06 Ud   Pileta corrida construida en obra y d                             

 Pileta corrida construida en obra y dotada de tres grifos.  
 Materials.............................................................  222.9740 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  222.9700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 13.3782 

 Arrodoniment ......................................................  0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  236.35 

03.01.07 Ud   Recipiente para recogida de basuras.                              

 Recipiente para recogida de basuras.  
 Materials.............................................................  41.4160 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  41.4200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 2.4852 

 Arrodoniment ......................................................  0.0048 
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  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  43.91 

03.01.08 Ud   Acometida de agua y energía eléctrica                             

 Acometida de agua y energía eléctrica para comedor, totalmente terminada y en servicio.  
 Maquinaria..........................................................  555.9400 

 Materials.............................................................  33.3540 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  589.2900 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 35.3574 

 Arrodoniment ......................................................  0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  624.65 
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03.01.09 Mes  Alquiler de barracón para vestuarios.                             

 Alquiler de barracón para vestuarios.  
 Maquinaria..........................................................  210.3500 

 Materials.............................................................  12.6240 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  222.9700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 13.3782 

 Arrodoniment ......................................................  0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  236.35 

03.01.10 Ud   Taquilla metálica individual con llav                             

 Taquilla metálica individual con llave, colocada.  
 Materials.............................................................  26.5183 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  26.5200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.5912 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0012 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  28.11 

03.01.11 Mes  Alquiler de barracón para servicios h                             

 Alquiler de barracón para servicios higiénicos, totalmente dotado de los equipos necesarios, ins-  
 talados.  
 Maquinaria..........................................................  348.5900 

 Materials.............................................................  20.9160 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  369.5100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 22.1706 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  391.68 

03.01.12 Ud   Acometida de agua para aseos y energí                             

 Acometida de agua para aseos y energía eléctrica para vestuarios y aseos, terminada y en ser-  
 vicio.  
 Maquinaria..........................................................  931.5700 

 Materials.............................................................  55.8960 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  987.4700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 59.2482 

 Arrodoniment ......................................................  0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,046.72 

03.01.13 H    Mano de obra empleada en limpieza y                               

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.  
 Ma d'obra ...........................................................  11.9900 

 Materials.............................................................  0.7200 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  12.7100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.7626 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0026 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  13.47 

03.01.14 Ud   Ducha instalada con agua fría y caliente.                         

 Ducha instalada con agua fría y caliente, incluso grifería y montaje.  
 Ma d'obra ...........................................................  166.8280 

 Materials.............................................................  175.6460 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  342.4700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 20.5482 

 Arrodoniment ......................................................  0.0018 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  363.02 
03.01.15 Ud   Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo.          

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, colocado.  
 Ma d'obra ...........................................................  17.1730 

 Materials.............................................................  271.7860 
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  _______________  

 Suma la partida...................................................  288.9600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 17.3376 

 Arrodoniment ......................................................  0.0024 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  306.30 
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03.01.16 Ud   Calentador de agua de 100 l y 1.500 W.                            

 Calentador de agua de 100 l con calderín rilsanizado, de 1.500 W, vitrificado incluso aislamiento  
 y válvula de seguridad, totalmente instalado.   
 Ma d'obra ...........................................................  25.2000 

 Materials.............................................................  407.3360 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  432.5400 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 25.9524 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0024 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  458.49 

03.01.17 Ud   Percha para aseos o duchas.                                       

 Percha para aseos o duchas.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.2400 

 Materials.............................................................  17.9160 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  19.1600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.1496 

 Arrodoniment ......................................................  0.0004 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  20.31 
03.01.18 Ud   Espejo para vestuarios y aseos.                                   

 Espejo para vestuarios y aseos.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.2400 

 Materials.............................................................  22.3780 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  23.6200 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.4172 

 Arrodoniment ......................................................  0.0028 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  25.04 

03.01.19 Ud   Lavabo para agua caliente y fría.                                 

 Lavabo para agua caliente y fría.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.2400 

 Materials.............................................................  203.9360 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  205.1800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 12.3108 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0008 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  217.49 

03.01.20 Ud   Jabonera industrial 1 litro.                                      

 Jabonera industrial 1 litro.  
 Ma d'obra ...........................................................  1.2400 

 Materials.............................................................  6.3260 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7.5700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.4542 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0042 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  8.02 
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SUBCAPITOL 03.02 PRIMEROS AUXILIOS                                                 
03.02.01 Ud   Botiquín totalmente dotado e instalad                             

 Botiquín totalmente dotado e instalado en los diversos tajos.  
 Maquinaria..........................................................  150.2500 

 Materials.............................................................  9.0180 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  159.2700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 9.5562 

 Arrodoniment ......................................................  0.0038 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  168.83 
03.02.02 Ud   Reposición de material sanitario dura                             

 Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 Maquinaria..........................................................  90.1500 

 Materials.............................................................  5.4120 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  95.5600 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 5.7336 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0036 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  101.29 

03.02.03 Mes  Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.                

 Alquiler caseta de botiquín central, con dotación.  
 Maquinaria..........................................................  566.9900 

 Materials.............................................................  34.0200 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  601.0100 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 36.0606 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0006 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  637.07 

03.02.04 Ud   Camilla portátil para evacuaciones                                

 Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)   
 Materials.............................................................  7.1920 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  7.1900 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 0.4314 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0014 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  7.62 

SUBCAPITOL 03.03 MEDICINA PREVENTIVA                                               
03.03.01 Ud   Reconocimiento médico obligatorio.                                

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 Maquinaria..........................................................  32.1500 

 Materials.............................................................  1.9320 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  34.0800 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 2.0448 

 Arrodoniment ......................................................  -0.0048 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  36.12 
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SUBCAPITOL 03.04 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
03.04.01 Ud   Reunión mensual del comité de segurid                             

 Reunión mensual del comité de seguridad e higiene en el trabajo.  
 Maquinaria..........................................................  150.2500 

 Materials.............................................................  9.0180 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  159.2700 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 9.5562 

 Arrodoniment ......................................................  0.0038 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  168.83 
03.04.02 H    Formación en seguridad e higiene en e                             

 Formación en seguridad e higiene en el trabajo.  
 Ma d'obra ...........................................................  21.0400 

 Materials.............................................................  1.2600 

  _______________  

 Suma la partida...................................................  22.3000 

 Costos indirectes ..............................  6.00% 1.3380 

 Arrodoniment ......................................................  0.0020 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................  23.64 

 

Barcelona, a 22 de maig de 2013 

L’enginyer redactor del projecte 

 

Manel Rivera Bennàssar 



RESUM DE PRESSUPOST
Seguretat i Salut.                                              
CAPITOL RESUM EUROS %

1 PROTECCIONES DE UTILIZACIÓN EXIGIBLE ................................................................................................... 4,919.54 3.78
2 PROTECCIONES MÍNIMAS EXIGIBLES (RETRIBUIBLES BAJO EL CONCEPTO DE .............................................. 86,146.29 66.18
3 OBLIGACIONES EMPRESARIALES DE CARACTER GENERAL (RETRIBUIBLES BAJ ............................................ 39,107.50 30.04

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 130,173.33
13.00 % Despeses Generals ....................... 16,922.53

6.00 % Benefici industrial .......................... 7,810.40

SUMA DE G.G. y B.I. 24,732.93

21.00 % I.V.A. ...................................................................... 32,530.31

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 187,436.57

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 187,436.57

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈN-
TIMS

, a .

                                                                                                                                

                                                                                                                                

18 de mayo de 2013 Pàgina 1



Annex 13. Pla de treball.  

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Límite de comienzo Límite de finalización

1

2 Replanteig 10 días lun 16/09/13 vie 27/09/13 lun 16/09/13 vie 27/09/13

3 Tancaments i instal·lació de serveis d'obra15 días lun 16/09/13 vie 04/10/13 lun 16/09/13 vie 04/10/13

4 Tronc i meitat de rotonda sense trànsit155 días lun 07/10/13 vie 09/05/14 lun 07/10/13 mié 14/05/14

5 Esplanada 155 días lun 07/10/13 vie 09/05/14 lun 07/10/13 vie 09/05/14

6 Esbrossi 90 días lun 07/10/13 vie 07/02/14 lun 07/10/13 vie 07/02/14

7 Moviment de terres 90 días lun 28/10/13 vie 28/02/14 lun 28/10/13 vie 28/02/14

8 Obres de drenatge 90 días lun 18/11/13 vie 21/03/14 lun 18/11/13 vie 21/03/14

9 Estabilització 10 días lun 30/12/13 vie 10/01/14 lun 30/12/13 vie 10/01/14

10 Paredat 90 días lun 06/01/14 vie 09/05/14 lun 06/01/14 vie 09/05/14

11 Ferm 30 días lun 24/03/14 vie 02/05/14 jue 03/04/14 mié 14/05/14

12 Sòl-ciment 10 días lun 24/03/14 vie 04/04/14 jue 03/04/14 mié 16/04/14

13 Capa base 10 días lun 07/04/14 vie 18/04/14 jue 17/04/14 mié 30/04/14

14 Capa intermèdia 10 días lun 21/04/14 vie 02/05/14 jue 01/05/14 mié 14/05/14

15 Meitat de rotonda amb trànsit desviat 36 días mié 26/03/14 mié 14/05/14 mar 08/04/14 mié 14/05/14

16 Desviament de trànsit fase 1 7 días mié 26/03/14 jue 03/04/14 mar 08/04/14 mié 16/04/14

17 Replanteig 1 día mié 26/03/14 mié 26/03/14 mar 08/04/14 mar 08/04/14

18 Obres de drenatge i vorades 5 días jue 27/03/14 mié 02/04/14 mié 09/04/14 mar 15/04/14

19 Ferm 1 día jue 03/04/14 jue 03/04/14 mié 16/04/14 mié 16/04/14

20 Desviament de trànsit fase 2 5 días vie 04/04/14 jue 10/04/14 jue 17/04/14 mié 23/04/14

21 Replanteig 1 día vie 04/04/14 vie 04/04/14 jue 17/04/14 jue 17/04/14

22 Obres de drenatge i vorades 3 días lun 07/04/14 mié 09/04/14 vie 18/04/14 mar 22/04/14

23 Ferm 1 día jue 10/04/14 jue 10/04/14 mié 23/04/14 mié 23/04/14

24 Desviament de trànsit fase 3 = 1 1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14 jue 24/04/14 jue 24/04/14

25 Capa rodadura a la rotonda tram 

amb trànsit desviat

1 día vie 11/04/14 vie 11/04/14 jue 24/04/14 jue 24/04/14

26 Fi desviament 0 días vie 11/04/14 vie 11/04/14 mié 14/05/14 mié 14/05/14

27 Capa rodadura tronc 10 días lun 14/04/14 vie 25/04/14 vie 25/04/14 jue 08/05/14

28 Acabats 36 días mié 26/03/14 mié 14/05/14 lun 28/04/14 mié 14/05/14

29 Senyalització vertical i horitzontal 4 días lun 28/04/14 jue 01/05/14 vie 09/05/14 mié 14/05/14

30 Col·locació dels bàculs i escomesa 

d'enllumenat

10 días mié 26/03/14 mar 08/04/14 lun 28/04/14 vie 09/05/14

31 Neteja i condicionament 3 días lun 12/05/14 mié 14/05/14 lun 12/05/14 mié 14/05/14

32 Retirada de serveis d'obra 2 días lun 12/05/14 mar 13/05/14 lun 12/05/14 mar 13/05/14

33 Posada en servei 1 día mié 14/05/14 mié 14/05/14 mié 14/05/14 mié 14/05/14

34 Seguretat i Salut 173 días lun 16/09/13 mié 14/05/14 lun 16/09/13 mié 14/05/14

35 Control de qualitat 173 días lun 16/09/13 mié 14/05/14 lun 16/09/13 mié 14/05/14

11/04
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fase d’execució. 
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 En el present annex s’exposen les solucions a adoptar per a la gestió del trànsit de la 

carretera actual Ma-6014 en el punt d’enllaç amb la rotonda, i per tant en la fase de 

construcció de la rotonda en aquest punt. 

L’enllaç de la nova carretera d’enllaç entre la Ma-6014 i la Ma-19 objecte d’aquest 

projecte, es produeix a l’actual entrada de la urbanització de Maioris-Décima. La 

solució més senzilla a adoptar seria la de tancar aquesta entrada i desviar el trànsit 

d’entrada a la urbanització a la entrada de Puig de Ros situada a 600m de distancia. 

S’ha pensat que aquest tall podria influir negativament al centre comercial Maioris i 

també en la acceptació social de les obres en qüestió. Per a minimitzar els perjudicis, i 

buscar una complicitat amb els residents de la zona per a una major tolerància de les 

molèsties que pugui ocasionar l’obra, s’ha pensat la manera de no haver de procedir al 

tall de l’accés a la urbanització durant el temps de construcció de la rotonda. 

La intersecció actual compta amb dos carrils de circulació i dos més de acceleració i 

desceleració. Així, la superfície pavimentada en aquest punt és aproximadament de 

18m. Aquest fet permet pensar en un joc de trànsit que eviti el tancament de la 

entrada a la urbanització, almenys per a vehicles lleugers. 

Per això, el que es pretén és situar dues petites rotondes de radi 7m al carril d’entrada 

i de sortida. Així, es permeten tots els moviments aconseguint millorar la fluïdesa del 

trànsit, cosa que no permetria una intersecció en T convencional. Amb aquest radi de 

gir tan reduït, els vehicles pesats podrien suposar un problema i per tant aquests seran 

desviats a la entrada de Puig de Ros.  

Com és habitual en la construcció d’una rotonda, en primer lloc s’han de executar les 

vores de la carretera existent, per en una segona fase desviar el trànsit de la carretera 

per les vores de la rotonda ja construïdes i executar la part central i enllaçar els dos 

trams. 

En aquest cas no és diferent, i per tant en una primera fase es pretén executar la 

meitat de la rotonda coincident amb l’enllaç amb el tronc de la nova carretera, i l’espai 

restant entre els dos vials d’accés i sortida provisionals a la urbanització fins a la 

extensió de la capa intermèdia. 

En una segona fase, es desvia el trànsit entre les dues petites rotondes provisionals per 

la rotonda definitiva ja executada, a fi de poder realitzar les obres del centre de la 
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rotonda. Un cop acabada, es torna a desviar el trànsit en una tercera fase que és igual 

que la primera, per estendre la capa de rodadura i disposar la senyalització sobre la 

capa intermèdia de ferms disposada en la fase 1. 

D’altra banda, cal resoldre l’accés al camí que actualment enllaça a la Ma-6014 i que 

amb la construcció de la nova carretera queda tallat. Un cop acabada l’obra s’ha 

previst un accés a aquest camí. En la fase d’execució, per mantenir aquest accés s’ha 

establert un camí de pas paral·lel a la nova traça dins els límits de servidumbre, que 

entronca a la Ma-6014 en una de les dues petites rotondes que es preveuen, com es 

mostra en els plànols de desviaments. 

Per a tots aquests treballs, la execució de la rotonda es realitzarà en els últims mesos 

del pla d’obra a fi de evitar un destorb al trànsit de la Ma-6014 durant un temps 

prolongat. 

 



Annex 15. Control de qualitat.  

 

 

 

  

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Una descripción breve es un resumen 
corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Una 
descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.] 
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Assaigs a realitzar. 

 

Es realitza en aquest annex la descripció i valoració dels assaigs necessaris de control 

d'acord amb el que estableixen les Recomanacions per al control de qualitat en obres 

de carreteres (1978) del Ministeri de Foment. 

A continuació es recull el nombre d'assaigs específics a realitzar. S'ha tingut en compte 

en aquest projecte un pla de control de qualitat de nivell alt, a realitzar durant 

l'execució de les diverses fases de l'obra.  

El tipus i la freqüència d'assaigs són els següents: 

 

1.  Sòls 

1.1 Excavacions de terra 

 

Sobre superfície d'excavació: 

2 equivalents d’arena   cada    2.500 m² (UNE 103109) 

1 Proctor normal    cada    2.500 m² (UNE 103500) 

1 Assaig granulomètric   cada    5.000 m² (UNE 103101) 

1 Límits de Atterberg   cada    5.000 m² (UNE 103103 i UNE 

103104) 

1 CBR     cada  10.000 m²  (UNE 103502) 

5 Humitat     cada    5.000 m² (UNE 103300) 

5 Densitat                       cada    5.000 m² (UNE 103503) 

1 Matèria orgànica    cada   10.000 m²  (UNE 103204) 

 

Sobre volum d'excavació: 

1 Proctor normal   cada    5.000 m3 (UNE 103500) 
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1 Assaig granulométrico  cada  10.000 m3 (UNE 103101) 

1 Límits de Atterberg    cada   10.000 m3 (UNE 103103 i UNE  

       103104) 

1 CBR     cada  15.000 m3 (UNE 103502) 

1 Matèria orgánica   cada   15.000 m3 (UNE 103204) 

 

1.2 Terraplens 

 

a) Control dels Materials 

1 Proctor normal   cada    1.000 m3 (UNE 103500) (o un cop al 

dia com        a mínim) 

1 Assaig granulomètric  cada    5.000 m3 (UNE 103101) (o un cop 

cada 3         dies com a mínim) 

1 Determinació de Límits d’ 

Atterberg    cada   5.000 m3 (UNE 103103 i UNE 3104)  

1 CBR     cada  10.000 m3 (UNE 103502) (o un cop a 

       la setmana com a mínim) 

1 Matèria orgànica   cada   10.000 m3 (UNE 103204) (o un cop 

       cada 3 dies com a mínim) 

1 Càrrega amb placa   cada   5.000 m3 (NLT-357) 

 

b) Control de la Compactació 

Exceptuant les bandes de 2,00 m de les vores: 

5 Humitat    cada   5.000 m2 (UNE 103300) 

5 Densitat    cada   5.000 m2 (UNE 103503) 

A les bandes de 2,00 m. de les vores: 
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1 Humitat    cada     100 m (UNE 103300) 

1 Densidad    cada     100 m (UNE 103503) 

 

2. Reblert de tot-u 

 

a) Control dels Materials 

1 Proctor modificat   cada      750 m3 (UNE 103501) (o un cop al 

dia com           a mínim) 

1 Assaig granulomètric  cada      750 m3 (UNE 103101) (o un cop al 

dia com           a mínim) 

2 equivalents d’arena    cada      750 m3 (UNE 103109) (o un cop al 

dia com           a mínim) 

1 Determinació de Límits  

d’Atterberg    cada   1.500 m3 (UNE 103103 i 103104) (o 

un cop          cada 2 dies com a mínim) 

1 CBR     cada   4.500 m3 (UNE 103502) (o un cop a 

la         setmana com a mínim) 

1 Desgast els Àngels   cada  4.500 m3 (UNE EN 1097) (o un cop a 

la         setmana com a mínim) 

1% Cares de fractura   cada  4.500 m3 (UNE 933-5:1999) (o un 

cop a la         setmana com a 

mínim) 

 

b) Control de la Compactació 

5 Humitat     cada    3.500 m² (UNE 103300) 

5 Densitat    cada    3.500 m² (UNE 103503) 

1 Càrrega amb placa   cada    3.000 m² (NLT-357) 
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3. Pavimentació 

 

Materials asfàltics 

a) Emulsions en regs d'adherència: 

1 Viscositat Saybolt    Cada partida o 50 Tm. (NLT-138) 

1 Residu per destil·lació   Cada partida o 50 Tm. (NLT-139) 

1 Penetració del residu per destil·lació Cada partida o 50 Tm. (NLT-124) 

1 Contingut de aigua    Cada partida o 50 Tm. (NLT-137) 

1 Determinació d'humitat   Dia treballat o 5.000 m2. (UNE 103300)) 

1 Dosificació de lligant   Dia treballat o 5.000 m2. 

 

b) Emulsions en regs d'emprimació: 

1 Viscositat Saybolt    Cada partida o 50 Tm. (NLT-138) 

1 Residu per destil·lació   Cada partida o 50 Tm. (NLT-139) 

1 Penetració del residu per destil·lació        Cada partida o 50 Tm. (NLT-124) 

1 Contingut de aigua    Cada partida o 50 Tm. (NLT-137) 

1 Determinació d'humitat   Dia treballat o 5.000 m2. (UNE 103300) 

1 Dosificació de lligant   Dia treballat o 5.000 m2. 

 

c) Betums asfàltics i fluïdificats: 

1 Identificació de lligant   Cada partida o 50 Tm. 

1 Índex de penetració    Cada partida o 50 Tm. (NLT-124) 

1 Pes específic     Cada partida o 50 Tm. (NLT-122) 
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Filler 

 

1 Granulometria de sòls   cada  100 Tm. (UNE 103101:1995) 

1 Densitat aparent del filler   cada  100 Tm. (NLT-176) 

1 Anàlisi químic del ciment   cada  100 Tm. 

 

Mescles bituminoses en calent 

a) Control dels Materials. Àrid Gruix 

1 Assaig de Los Ángeles   cada   2.000 m3 (NLT149) 

1 Assaig granulomètric   cada  1.000 m3 (UNE 103101:1995) 

1 Índex de lajes    cada  1.000 m3 (UNE 933-3:1997) 

1 Cares fracturades    cada  1.000 m3 (UNE 933-5:1999) 

1 Índex de penetració    cada   1.000 m3 (NLT-124) 

1 Adhesivitat     cada   2.000 m3 (NLT166) 

1 Densitat relativa i absorció   cada   1.000 m3 (NLT153) 

1 Coef. de poliment acelerado  cada  7.500 m3 (NLT174) 

 

b) Control dels Materials. Àrid Fi 

1 Assaig granulomètric   cada  1.000 m3 (UNE 103101:1995) 

1 Matèria orgànica    cada   1.000 m3 (UNE 103204) 

1 Percentatge de partícules toves   cada  1.000 m3 (NLT-7134) 

1 Adhesivitat      cada  1.000 m3 (NLT166) 

1 Densitat relativa i absorció   cada   1.000 m3 (NLT153) 

1 Equivalent d’arena    cada   1.000 m3 (UNE 103109) 

1 Adhesivitat Riedel-Weber   cada  1.000 m3 (NLT-355/74) 
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c) Per a la mescla bituminosa col·locada: 

2 Extracció de testimoni i contingut de lligant  cada 1.0000 Tm (NLT-164) 

2 Assaig granulomètric    cada 1.000 Tm (UNE 

103101:1995) 

2 Assaig Marshall     cada 1.000 Tm (NLT-159) 

4 Densitats i Proporció de buits    cada 1.000 Tm (NLT168) 

1 Adhesivitat      cada 1.000 Tm (NLT166) 

1 Contingut de lligant     cada  1.000 t (NLT164) 

1 Efecte de l'aigua sobre mescla   cada  1.000 t (NLT-162) 

1 Índex de lloses i agulles    cada 1.000 Tm (UNE 933-3:1997) 

 

4. SENYALITZACIÓ 

 

Senyalització horitzontal 

a) Assajos sobre pintura 

Cada 2.000 m lineals es realitzaran: 

 1 Coeficient de valoració de pintures 

 1 Presa de mostres en apilament de pintures 

 3 Mostres de control, 15 xapes i pots de 1Kg. 

 1 Comprovació "in situ" de marques vials. 

 

b) Assajos sobre microesferes: 

 

Cada 500 m2 de pintura: 
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 1 Granulometria de microesferes (UNE 7050) 

 1 Índex de d'esferes defectuoses en microesferes (MELC 12.30) 

 1 Determinació d'índex de refracció en microesferes (MELC 12.31) 

 1 Resistència als agents químics en microesferes. 

Senyalització vertical 

En un 25% dels senyals, escollides aleatòriament es realitzarà: 

 1 Determinació de gruix de la xapa d'acer  (UNE 135310) 

 

Una vegada al començament dels treballs es realitzaran: 

 1 Assaig de reflectància lluminosa aparent (RLA) 45-0 º esmalt blanc. (MELC 

12.97) 

 1 Resistència a la immersió en aigua de senyals.  (UNE 48144) 

 1 Resistència a la intempèrie dels senyals.  (MELC 12107) 

 1 Visibilitat diürna i nocturna de senyals. 

 

Barreres metàliques de seguretat 

Cada 2.000 metres lineals es realitzaran: 

 1 Resistència a tracció i allargament de l'acer en biondes. (ASTM-A-444. UNE 

7262-72) 

 1 Qualitat i espessor del galvanitzat en biondes         (UNE 37501 i 

7183) 

 

A més a tots els elements s'observaran (cada 50 m de longitud): 

 1 Absència de bonys, defectes, rebaves i vores tallants en bandes i peces finals. 

(Inspecció visual) 
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5. DRENAJE 

 

Canonades 

 

Cada 500 ml de canonada subministrades es realitzaran: 

 1 Assaig d'estanquitat en canonades de formigó 

 1 Comprovació de dimensions de canonada de formigó 

 1 Assaig d'aixafament en canonades de formigó (UNE 127010 EX) 

 1 Assaig de flexió en canonades de formigó. 

 

6. Vorades 

 

Cada 300 ml de vorada es realitzaran els següents assaigs: 

 1 Determinació de forma de vorades de formigó. 

 1 Coeficient d'absorció de vorades. 

 1 Desgast per fregament. 

 1 Geladicitat. 

 

 

2 VALORACIÓ DELS ASSAJOS A REALITZAR EN OBRA 

 

Es presenta en aquest punt la valoració dels assajos denominats de "autocontrol" i que 

haurà de realitzar el contractista.  Així mateix, es determinen també els assajos de 

"contrast" que haurà de realitzar la Direcció d'obra (i seran a càrrec del Contractista 

fins al 1% del pressupost d’execució material del present projecte) i s’estima en un 

20% dels assajos d’autocontrol. 

Per a aquests assajos s’han pres les següents medicions. 
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Excavacions 

Volum d’excavació= 665,816.64 m3 

Terraplenats i pedraplenats 

Volum de terraplè = 94,400.00 m2 

Reblert de tot-u 

Volum= 17,597.00 m3 

Regs d’adherència 

Superfície= 179,126.00 m2 

Regs de cura 

Superfície= 57,220.00  m2 

Lligant 

Lligant  = 64,610.00 Tn  

Lligant modificat amb polímers = 13,997.00 Tn 

Filler 

Filler = Tn  

Mescles bituminoses en calent 

Mescles bituminoses = 22,066.00 Tn  

Mescles bituminoses modificades amb polímers (rodadura) = 57,220.00 m2 

 

Árid porfídic (rodadura) 

Volum d’àrid gros = 2/3 de volum total = 1,907.33 m3 

Volum d’àrid fi = 1/3 de volum de mescla = 953.67 m3 

 

 

Árid calcari (capa base i intermèdia) 
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Volum d’àrid gros = 2/3 de volum total = 14,710.67 Tn 

Volum d’àrid fi = 1/3 de volum de mescla = 7,355.33 Tn 

 

Senyalització horitzontal 

Longitud de pintura = 14,507.00 m  

Superfície de pintura = 1,556.7 

Senyalització vertical 

Nombre de senyals = 22 ud 

Barreres metàl·liques de seguretat 

Metres de barrera = 1,257.0 m  

Tubs de drenatge 

Tub dren = 10,572.00 m 

Tub de PVC = 18.00 m 

Vorades 

Longitud de vorada= 154 m   

 

3 Pressupost 

 

Serà a càrrec del contractista l’abonament dels assaigs fins a un valor 

corresponent a l’1 % del pressupost. 



Annex 16. Estudi d’impacte ambiental  
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1 Introducció. 

 

En el present annex es mostra l’estat de la zona on es projecta la construcció de la 

nova carretera d’enllaç entre la Ma-6014 i la Ma-19. La marina de Llucmajor pertany al 

municipi de Llucmajor. A continuació es mostra un inventari de la vegetació, la flora i la 

fauna de la zona que és susceptible de ser afectat per la execució de l’obra que es 

projecta. 

 

2 Vegetació. 

 

La vegetació de Llucmajor és estrictament mediterrània, de manera que el paisatge 

està dominat per espècies llenyoses que formen boscos (alzinar, pineda), màquies i 

garrigues denses (ullastrar, savinar, marines) amb un pobre estrat herbaci i arbori i un 

ric estrat arbustiu, encara que no sol haver-hi una separació clara entre l'estrat 

arbustiu i arbori. Aquesta vegetació amb vocació forestal, freqüentment està 

intercalada amb zones agrícoles. 

Tant el litoral com els penyals estan colonitzats per una flora particularment rica en 

endemismes, alguns d'ells protegits per la legislació estatal o autonòmica, atesa la 

escassetat o precarietat de les seves poblacions. 

L'heterogeneïtat ambiental del municipi ha donat origen a diferents tipus de sòls i, en 

conseqüència, a diferents tipus de comunitats vegetals. Algunes d'elles, com els 

matolls nitròfils litorals, la vegetació dunar i la de les basses periòdiques de la marina 

són summament interessants. 

 

2.1 Vegetació forestal i matolls 
La vegetació potencial de l'interior del municipi està formada per dos tipus de 

comunitats forestals: l'alzinar (associació CyclaminiQuercetumilicis) i l'ullastrar 

(Associació Cneoro-Ceratonietumsiliquae). La primera ocupa o podria ocupar les 

localitats més benignes, per la seva exposició, pluviometria i característiques del 

substrat. La segona ocupa zones més hostils. Els boscos de pins, tot i que la seva 
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importància paisatgística i ecològica està fora de tot dubte, poden ser inclosos, quan es 

tracta de boscos mixtos, dins d'alguna de les dues comunitats anteriors, o bé són 

caracteritzats pel tipus de sotabosc que presenten. 

Els alzinars (associació Cyclamini-Quercetumilicis) són boscos densos i ombrívols. En 

general, al seu interior es genera un microclima més fresc que a l'exterior i el sotabosc 

sol ser relativament pobre. En l'actualitat els boscos d'alzines ocupen algunes zones del 

centre i nord del municipi, encara que es troben empobrits i en forma molt 

fragmentada. 

El ullastrar (associació Cneoro-Ceratonietumsiliquae) agrupa bosquets, màquies i 

garrigues en els quals domina l'ullastre (Olea europea var. sylvestris) acompanyada de 

altres arbustos escleròfils mediterranis: llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus 

alaternus), boixeroll (Cneorum tricoccon), ginesta borda (Ephedra fragilis),  

espareguera (Asparagus horridus i  A. albus), etc.  S'hi incorporen també lianes com la 

rotgeta (Rubia peregrina) i la tombabarres (Clematiscirrhosavar. Balearica), així com 

interessants herbàcies com  la rapa blava (Arum pictum). Aquesta original comunitat, 

bàsicament composta per espècies llenyoses, té un caràcter més termòfil que l'alzinar i 

ocupa grans zones de la marina. No obstant això pot trobar-se en qualsevol punt del 

municipi perquè actua com una comunitat de substitució de l'alzinar allà on aquest ha 

estat alterat. 

En les proximitats de la costa es troba una forma rabassuda i densa d'aquest matoll a 

la que pot arribar a fer-se abundant la savina (Juniperus phoenicea). En els penya-

segats litorals amb abundant aportació de substància nitrogenades, aquesta vegetació 

arbustiva es fa encara més aerodinàmica i són abundants l’espí blanc (Lycium 

intricatum), els candelers (Ephedra fragilis), malves de roca (Lavatera maritima) i el 

mantell de la Verge Maria (Fagonia cretica). 

Sobre terrenys margosos del Nord-est del municipi es desenvolupa un matoll dens 

caracteritzat per l'abundància d’arboceres (Arbutus unedo), alzines (Quercus 

coccifera),  càrritx (Ampelodesmos mauritanica) i l’aladern de fulla estreta (Phillyrea 

angustifolia). 

Les pinedes de Pinus halepensis també ocupen grans extensions del municipi. Aquests 

pinedes solen tenir com sotabosc un matoll de l'associació Anthyllido-Teucrietum 

majorici. És una comunitat rica en espècies arbustives: xiprells (Erica multiflora), 
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estepes grogues (anthyllis cytisoides), estepes blanques (Cistus albidus), estepes 

bordes (C. Salvifolius), altres estepes com la Fumana ericoides,  farigola (Teucrium 

polium), romaní (Rosmarinus offcinalis), botja (Globularia alypum), etc. Està ben 

desenvolupat en les pinedes que es troben al nord del municipi, encara que també pot 

aparèixer puntualment al sud. 

2.2 Vegetació del litoral rocós 
La vegetació litoral forma un cinturó més o menys continu al llarg de la costa del 

municipi. La seva amplada pot oscil·lar des d'uns pocs metres, en llocs arrecerats, fins 

extensions decamètriques en els llocs exposats. 

En aquesta franja costanera és on es troben la major part de les espècies endèmiques 

del municipi. Moltes d'elles de port pulviniforme, com a resultat d'un procés de 

convergència evolutiva davant les condicions hostils del litoral:  eriçons o gatells 

(Launaea cervicornis) i l’aritja (Smilax aspera var. Balearica), endèmics de Mallorca i 

Menorca.  L'associació Launae etumcervicornis és la més original i interessant. Es 

tracta d'una comunitat llenyosa, baixa i oberta, de fisonomia xeromòrfica per la 

presència de les espècies endèmiques a què ens hem referit més amunt. 

La primera línia de costa, per davant del Launae etum, està colonitzada per les 

diferents espècies del gènere Limonium, les anomenades coques marines o saladines. 

El més freqüent és el Limonium caprariense, però també apareixen  L. virgatum i L. 

companyonis. 

 

2.3 Flora 
La flora de Llucmajor és estrictament meditarrània, però la varietat d'ambients, la 

extensió del municipi i el baix grau d'alteració humana de grans espais permeten que 

sigui relativament diversa. Pel que fa a les formacións arbòries y arbustives, cal 

destacar la presència de tàxons com Phillyrea latifolia, en els torrents de Son Veri i en 

el de Garonda, el pi de Llorens (Pinus halepensis var. ceciliae), trobat per primera 

vegada a la marina de Llucmajor, les poblacions de savina (Juniperus phoenicea), a 

l'interior de la marina, la presència de l’espí negre (Rhamnus oleoides subsp. 

Angustifolia), la corologia mallorquina del qual es redueix a aquest municipi, i la 

presència d'espècies no abundants a l'illa com ara l’arangí bord (Prasium majus) i la 
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rapa blava (Arum pictum) confereixen a aquestes comunitats cert grau de peculiaritat. 

A les garrigues, cal destacar la presència de tàxons endèmics com la gatosa (Genista 

lucida) i el romaní (Rosmarinus officinalis var. Palaui). 

En els prats que es desenvolupen en els clars d'aquesta vegetació llenyosa, destaquen 

espècies interessants com Filago petro-ianii, Ophio glossum lusitanicum, Bellium 

bellidioides, Filago congesta i Brimeura fastigiata. 

Els talussos i plataformes litorals de Llucmajor compten amb algunes espècies molt 

interessants, com la lletrera (Euphorbia maresii), corretjoles (Convolvulus valentinus), 

la perdiguera (Helianthemum caput-felis) y la ruda de ca (Scrophularia canina subsp. 

Ramosissima). 

Els penyals litorals són potser els ambients més destacables pel que fa als aspectes 

florístics, destacant la presència d'espècies com la ja anomenada Launaea cervicornis, 

les també anomenades saladines (Limonium marisolii, i L. Caprariense) i l’Spergularia 

heldreichii. 

Les comunitats rupícoles, tot i estar poc representada, compten amb algunes espècies 

notables, com la violeta de penyal (Hippocrepis balearica). Passa el mateix amb les 

comunitats de coixinets espinosos, la representació es redueix a escassos endemismes 

com Teucrium marum subsp. occidentale al Puig de s'Escolà i en el de Galdent i en 

talussos litorals de la marina, i de Rosmarinus officinalisvar. palaui. 

Cal destacar l'originalitat de la flora de les basses temporals de la marina, amb 

interessants espècies com la molt difícil de trobar Marsilea strigosa, l’api bord 

(Ranunculus bullatus,  i R. Aquatilis), la Crassula vaillantii, les cues de ratolí (Myosurus 

minumus) i  els estels d’aigua (Callitriche brutia). 

 

2.4 Fauna 
Com s'ha vist en els apartats anteriors, en el municipi estan representats gran nombre 

d'ambients, tots ells característics de la regió meridional de Mallorca. 

Aquest fet es reflecteix en la presència de moltes espècies animals, especialment 

d’aus. 

Pel que fa als amfibis, cal destacar la presència del gripau verd (Bufo viridis). 
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Els rèptils estan representats per la serp de garriga (Macroprotodon cucullatus), pel 

"dragó" (Tarentola mauritanica) i el "dragonet" (Hermidactilus turcicus). Menció 

especial mereix la tortuga de terra (Testudo hermanni) sobretot a les garrigues. 

2.4.1 Mamífers 

Els mamífers estan notablement representats pel conill de bosc (Oryctolagus 

cuniculus) i la llebre (Lepus granatensis), abundants a les garrigues. També és 

destacable la presència del liró careto (Eliomys quercinius), d'hàbits nocturns. Els 

ratolins (Apodemus sylvaaticus) i rates (Rattus rattus) són freqüents en els cultius. 

És important la presència de l'eriçó clar (Erinaceus algirus), comú en garrigues i límits 

de cultius. També fan acte de presència la geneta (Genetta genetta), la mostela 

(Mustela nivalis), i és probable la presència de la marta (Martes martes) al NE del 

municipi. 

Els quiròpters estan representats per diverses espècies de ratpenats (Tadarina teniolis, 

Rhinolophus hipposideros, Miniopterus schreibersi, Myotis myotis, Plecotus 

austriacus.) 

2.4.2 Rèptils 

Es tracta d'un altre grup animal poc estudiat els components del qual es relacionen, en 

gran mesura, amb la presència i usos antròpics. 

Destaquem en aquest inventari la relativa abundància dels dos dragons, dragó rosat 

(Hemidactylus turcicus) i el dragó comú (Tarentola mauritanica) com a espècies 

associades a la presència d'elements edificatoris-constructius d'origen antròpic, sent 

per això la seva presència freqüent en els entorns tant urbans com rurals. 

Menció especial mereix la presència, més que probable, de les tortugues 

Mediterrànies al corredor seleccionat ja que les seves poblacions es concentren de 

manera especial en determinats enclavaments com la Marina de Llucmajor. 

2.4.3  Aus 

Com ja s’ha dit, les aus són especialment abundants en el municipi. Per això, resulta 

pràctic destacar les espècies més importants seguint els principals ambients en què 

viuen, destacant si es tracta de sedentàries, hivernants, estivals i migrants; així com si 
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es tracta d'espècies nidificants al municipi (en aquest cas, apareix el nom comú en 

negreta). 

Aus de garrigues i pinedes 

Les principals espècies sedentàries són les següents: xoriguer (Falco tinnunnculus), 

falcó comú(Falco peregrinus), perdiu (Alectoris rufo), torlit (Burhinus oedicnemus), 

faisà (Phasianus colchicus) tudó (Columba palumbus), mussol banyut (Asio otus), 

mussol xot (Otus scops), puput (Upupa epops), cargolet (Troglodytes troglodytes), el 

tallarol capnegre (Sylvia melanocephala), tallarol de casquet (Sylvia atricapilla), el 

tallareta sarda (Sylvia sarda), bruel (Regulus ignicapillus) bitxac comú (Saxicola 

torquata), merla (Turdus merula) ferrerico (Parus major) pinsà comú (Fringilla coelebs) 

gafarró (Serinus serinus), verderol comú (Carduelis chloris) passerell comú(Carduelis 

cannabina), trencapinyes comú (Laxia curvirostra), cogullada fosca (Galerida theklae), 

corb (Corvus corax), formiguer (Jynx torquilla) gratapalles (Emberiza cirlus), i 

mallerenga blava (Parus caeruleus). 

Les principals espècies són: tórtora (Streptopelia turtur), guatlla (Coturnix coturnix), 

cucut (Cuculus canorus), abellerol comú (Meropsa piaster), capsigrany (Lanius 

senator), papamosques gris (Muscicapa striata), rossinyol (Luscinia megarhynchon) i el 

terrerol (Calandrella brachydactyla). 

Les hivernants: esparver (Accipiter nisus), àguila calçada (Hieraetus pennatus), becada 

(Scolopax rusticola), mosquiter (Phylloscopus collybita), pit-roig (Erithacus rubecola), 

tord comú (Turdus philomelos), titella (Anthus pratensis) i cueta blanca (Motacilla 

alba). 

Les migrants són: mastegatatxes  (Ficedula hypoleuca) i l’aligot vesper (Pernis 

apivorus) 

Aus de camps de conreu 

Sedentàries: Perdiu (Alectoris rufa), torlit (Burhinus oedicnemus), xot (Otus scops), 

puput (Upupa epops), merla (Turdus merula), gafarró (Serinus serinus), verdum 

(Carduelis chloris), cadernera (Carduelis carduelis), passerell comú (Carduelis 

cannabina), cogullada fosca (Galerida theklae), trist (Cisticola juncidis), corb (Corvus 

corax), gratapalles (Emberiza cirlus) i cruixidell (Miliaria calandra) 

Estivals: tórtora (Streptopelia turtur), Trobat (Anthus campestris), capsigrany (Lanius 

senator), guatlla (Coturnix coturnix), i terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla). 
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Hivernants: titeta (Anthus pratensis), cuereta blanca (Motacilla alba) i estornell vulgar 

(Sturnus vulgaris) 

Aus de penya-segat 

Sedentaris: xoriguer (Falco tinnunculus), corb marí (Phalacrocora xaristotelis, amb la 

major colònia de la Mediterrània), gavina comuna (Larusca chinnans), falcó comú 

(Falco peregrinus), òliba (Tyto alba) corb (Corvus corax), colom roquer (Columba livia) i 

merla blava (Monticola solitarius). 

Estivals: falciot (Apus apus), oreneta (Hirundo rustica) i falciotpàl·lid (Apus pallidus). 

Hivernants: àguila calçada (Hieraetus pennatus) i cotxa fumada (Phoenicurus 

ochruros), 

gavina corsa (Larus audouinii) i pardal roquer (Petronia petronia). 

Aus d'ambients antròpics 

Sedentaris: teuladí (Passer domesticus), òliba (Tyto alba) i corb (Corvus corax). 

Estivals: falciot (Apus apus), oreneta (Hirundo rustica) i avió comú (Delichon urbica). 

2.4.4 La fauna de les basses temporals 

A la tardor i primavera aquests petits ecosistemes tenen un extraordinari interès. 

Crustacis arcaics (com Triops cancriformix o Lepthesteria), desenvolupen aquí el seu 

cicle vital, compartint les aigües amb les postes del gripau verd o les larves de les 

libèl·lules, abans que l'estiu marceixi la bassa, que quedarà reduïda a una fondalada 

polsosa. Algunes de les basses més importants són les de Betlem. S 'Àguila d'en Quart, 

Son Alegre, Cabrianes, Puig d'en Ros de Dait i SaVinya. 

2.5 Protecció del territori. 
La zona afectada per la construcció de la nova carretera està afectada per la protecció 

front a la erosió, donat que es troba sobre els penyassegats característics del litoral 

meridional llucmajorenc.  

Aquestes zones de protecció de l’Illa de Mallorca es poden veure en el plànol següent 

proporcionat per l’Ajuntament de Llucmajor. 
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2.5.1 Mesures 

En la execució del present projecte s’ha tingut esment i cura de l’ impacte que es pugui 

produïr en el medi que envolta l’obra, tant en la fase de projecte com d’execució. 

Fase de projecte 

En el moment de la definició del projecte s’ha tingut cura de buscar un corredor que 

no estes afectat per cap zona d’especial protecció. A més, s’han projectat unes obres 

de fàbrica en els cursos dels seregalls existents de les cinc conques interceptades a fi 

de interceptar el mínim la hidrologia i el drenatge natural de la zona. 

A més, s’han sobre dimensionat aquestes obres transversals per permetre el lliure pas 

de la fauna de la zona i evitar les barreres que podria suposar la construcció de la 

carretera objecte d’aquest projecte. 

Fase d’execució 

En la fase d’execució l’obra comença amb l’esbrossi i la recerca acurada i exhaustiva de 

tortuges de terra mediterrànies que són espècie protegida. Amb aquests treballs 

s’evita causar d’anys a aquests rèptils per les maquinàries presents a l’obra. 
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Pel que fa a cuidar el medi que envolta l’obra durant l’execució, es procedirà a regar 

constantment la zona per evitar l’aixecament de pols que podria ser perjudicial per la 

flora i la fauna de l’entorn, a fi d’evitar al màxim la afectació de l’obra. 

A banda d’això, s’ha pressupostat un reperfilament dels talussos i la estesa de la terra 

vegetal d’excés amb la vegetació de la zona. Amb això es pretén una ponta regeneració 

de l’hàbitat. 

Pressupost 

Aquestes mesures estan pressupostades en el pressupost general de l’obra. 

 

2.6 Conclusió. 
Detallades les espècies de vegetació, flora i fauna i les proteccions del territori, s’han 

establert una sèrie de mesures amb els quals es considera que s’aconsegueix una 

minimització del impacte que pugui ser provocat per la execució i la posada en servei 

de l’obra objecte del present projecte constructiu. 
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1. Definició i classificació 

Un residu és qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor té per objectiu 

desprendre. Si bé és de suposar que el Pla d'Assegurament de la Qualitat del 

Contractista contemplarà un complet sistema de gestió de residus, en aquest apartat 

s'ofereixen algunes definicions i solucions per a la gestió dels mateixos. 

Durant l'execució de les obres, els principals residus que es poden generar es poden 

classificar en:  

 Residus inerts: Residus de construcció i / o demolició: sobrants d'excavació, 

runes, ferralla, fusta, etc. 

 Residus perillosos: Restes de desencofrants, pintures sintètiques, adhesius de 

PVC, olis lubricants usats, etc. 

 Residus assimilables a urbans: Residus d'envasos, en general tots aquells 

embolcalls (metàl·lics, de fusta, plàstic, paper, cartró, etc.) Amb els quals es 

reben els subministraments per a l'obra.  

En l'obra s'implantarà un sistema de classificació de residus procedint a la seva 

recol·lecció diferenciada atenent a la seva posterior tractament o gestió. Alguns dels 

residus inerts i dels residus assimilables a urbans poden ser reciclats i / o reutilitzats, 

un cop recol·lectats i classificats. Aquests residus poden ser: 

 Residus generats de la construcció: ferralla i especejaments fallits que es poden 

vendre com a ferralla per a l'obtenció d'acer, fustes que es venen a serradores 

o a tercers per al seu ús com a combustible, residus de formigó dels que 

mitjançant un procés de reciclatge es poden obtenir àrids de nou reutilitzables, 

etc. 

 Residus d'envasos industrials: principalment els d'origen plàstic, paper i cartró, 

es podrien vendre a empreses recicladores especialitzades, o si no n'hi ser 

dipositats en els contenidors corresponents. 
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2. Implantació d'un sistema de classificació de residus 

La classificació a peu d'obra facilita la reutilització de certs materials, com ara: 

 Reutilització de residus de plàstic: Els plàstics procedents de l'obra es poden 

classificar en l'obra i es gestionen a través d'empreses recicladores de plàstic. 

D'aquesta manera es dóna una sortida a un residu que té dificultats per a la 

seva admissió en abocador i que ocupa en ocasions volums importants (amb el 

consegüent cost). 

 Reutilització de fusta: La reutilització de les restes de fusta, a vegades, pot 

realitzar-se en la pròpia obra. En ocasions es poden establir acords amb tercers 

interessats en emprar els residus de fusta generats (per exemple com a 

biocombustible). 

 Reutilització de restes de ferralla, acers, etc.: La classificació d'aquests residus a 

peu d'obra facilita la posterior valorització i ocupació com a matèria primera en 

la indústria. 

3. Ubicació de deixalleries en l'obra 

Les deixalleries o de recollida de residus són zones fixes d'emmagatzematge temporal, 

es localitzen propers a àrees destacables per una activitat important i prolongada, o 

per qualsevol altre motiu raonable, bàsicament consten d'un conjunt de contenidors 

específics per a diversos tipus de residus localitzats a emplaçaments adequats. 

En principi, és aconsellable la instal·lació de punts nets al parc de maquinària, oficina, i 

menjador, sempre en el recinte de l'obra. Quan no hi hagi prou espai, s'instal·laran a la 

via pública, de tal manera que no afectin la circulació de vehicles o persones, ni a 

l'arbrat, zones verdes o mobiliari urbà. La instal·lació de contenidors a la via pública 

està subjecte a llicència municipal. 

El punt net reunirà almenys les condicions següents: 

 Serà accessible al personal de l'obra, i estarà convenientment indicat en cas 

necessari. 
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 Serà accessible per als vehicles de recollida i per retirar els contenidors. 

 No interferirà el desenvolupament normal de l'obra, ni l'accés i trànsit de 

maquinària pel recinte de la mateixa. 

Els tipus de contenidors a situar en les deixalleries, alguns amb capacitat de 

compactació, es distingiran segons el tipus de rebuig. De forma orientativa s'assenyala 

la següent relació de contenidors a utilitzar en l'obra: 

 Contenidors de restes de ferralla, metalls i recipients metàl·lics 

 Contenidors de restes de fusta procedents d'encofrats, puntals i envasos 

industrials 

 Contenidors de residus d'envasos industrials (plàstics, palets, etc.) 

 Altres contenidors: contenidor estanc per a embalatges de paper i cartró, 

contenidor estanc per a recipients de vidre, contenidor estanc per a residus 

higiènics i sanitaris, contenidor estanc per restes orgàniques i contenidor per a 

olis. 

El disseny i material dels contenidors han de ser adequats als diferents tipus de residu 

que hagin de contenir. Davant de cada tipus de contenidor s'instal · larà un senyal 

indicatiu del tipus de residu que admet i, de ser necessari, s'indicarà la ubicació dels 

punts d'abocament. 

4. Recol·lecció i transport al punt d'abocament 

La recol·lecció dels residus per classificar-los i el seu posterior transport fins al 

corresponent punt d'abocament autoritzat es realitza mitjançant la maquinària 

adequada i transportistes autoritzats segons escaigui. En qualsevol cas, quedarà 

prohibit el seu dipòsit incontrolat fora del recinte de l'obra. 

5. Control de retirada de residus 

Hi haurà un servei de recollida diari, i selectiu. La determinació del torn de recollida 

més convenient dependrà de les condicions particulars de l'obra i del moment 

d'operació. La retirada dels residus classificats en obra s'efectuarà sota les condicions 
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imposades en les Especificacions de Compra, on es farà referència a la periodicitat del 

servei de recollida, així com als beneficis econòmics que, si s'escau s'acordin per retirar 

cada residu un cop classificat. 

6. Gestió de residus d'envasos industrials 

La normativa considera envasos industrials tots aquells que no són susceptibles de 

generar en un domicili domèstic. Durant l'execució de les obres es generaran 

quantitats significatives residus d'envasos consistents, per exemple, en palets de maó i 

paviments, plàstics de protecció o embalatge, sacs de ciment, etc., Així com tots 

aquells envasos o recipients que no tinguin la consideració de perillosos o especials. 

Els envasos industrials que no admetin la seva reutilització com a subproducte o la 

seva valorització en la pròpia obra, es gestionaran segons el que estableix la Llei 11/97, 

d'envasos i residus d'envasos, i el Reial decret 782/98 pel qual s'aprova el Reglament 

per a l'execució de la Llei, així com pel RD 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen 

els objectius de reciclatge i valorització que estableix la Llei 11/1997 i pel qual es 

modifica el Reglament per seva execució, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 

d'abril. 

Quan sigui possible, s'optarà per subministradors acollits a un Sistema Integrat de 

Gestió. Si no n'hi ha es contractarà amb un valoritzador o recollidor autoritzat. De no 

trobar cap raonablement disponible, es gestionarà la retirada dels envasos industrials 

pel proveïdor o fabricant del producte. 

Des de l'entrada en vigor de la legislació sobre envasos i residus d'envasos, els 

embalatges industrials (palets de fusta, plàstics, cartrons, etc.) S'han d'emmagatzemar 

de forma independent a l'obra, de manera que puguin retirar selectivament. 

El destí dels residus d'envasos podrà ser qualsevol dels següents: 

 La seva devolució al subcontractista o proveïdor. 

 La seva entrega a valoritzadors o recicladors autoritzats. 
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7. Gestió de residus perillosos  

S'entén com a residu perillós (RP), els materials sòlids, pastosos, líquids o gasosos 

continguts en envasos, que, com a resultat d'un procés de producció, utilització o 

transformació, l'equip responsable del centre destini a l'abandonament. La condició de 

perillós ve donada per la legislació vigent en la matèria. També tenen la condició de R s 

els envasos i recipients que han contingut aquestes substàncies. 

8. Marc legal 

Legislació vigent aplicable a la gestió de residus perillosos: 

- Llei 10/1998 Bàsica de residus. BOE 96, de 22 d'abril, 

- Reial Decret 833/88, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 

20/86. BOE 182, de 30 de juliol. 

- Reial Decret 952/97, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per a 

l'execució de la Llei 20/86. BOE núm 160, de 5 de juliol, així com la de la 

comunitat autònoma si escau.  

Encara que la legislació vigent al nostre país sembla afectar fonamentalment a les 

instal·lacions industrials, l'execució d'una obra genera quantitats significatives de RPs, 

fonamentalment recipients buits. 

 

9. Generació de RP 

Entre les activitats o operacions que generen RPs es troben les següents: 

 Preparació d'encofrats i motlles per a formigó. 

 Manteniment de maquinària en obra  

 Explotació d'oficines d'obra (molts residus, abans considerats "domèstics", han 

passat a ser inequívocament RP s des de l'aprovació del RD 952/97, de 

modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 20/86, de residus 

perillosos). 
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 Regs d'imprimació amb emulsions asfàltiques. 

 Fabricació d'aglomerat. 

 Instal·lacions elèctriques i il·luminació (restes de lluminàries, làmpades 

fluorescents, etc.) 

Els principals residus previsiblement generats en una obra d'aquestes característiques 

es detallen a continuació:  

1.1  Condicions d'emmagatzematge, envasat i etiquetatge 

En l'obra es delimitarà un espai per a l'emmagatzematge dels RP que es generin durant 

la seva execució, perfectament identificat, durant un màxim de sis mesos fins a la 

retirada dels mateixos. Se seguiran les normes tècniques particulars per a 

l'emmagatzematge de cada producte i, si no existeixen, es garantirà almenys que, en 

cas de vessaments accidentals, s'eviti la transmissió dels residus a un altre mitjà. 

Per satisfer aquest requisit, quan sigui possible els residus s'emmagatzemen en un 

recinte cobert i estanc. De emmagatzemar a la intempèrie (com succeeix generalment 

en les obres), s'haurien de seguir, almenys, les següents indicacions: 

 Garantir que no hi hagi risc de filtració al substrat. Per a això s'habilitarà una 

solera de formigó, amb una lleu pendent cap a l'interior, a la superfície sobre la 

qual van a dipositar els residus. 

 Es delimita el recinte de l'emmagatzematge temporal mitjançant malla plàstica 

o cinta. 

 S'indica amb la senyalització corresponent la ubicació de l'emmagatzematge 

temporal. 

Encara que en general es tracta de recipients usats, els envasos que continguin residus 

reuniran les següents condicions: 

 Estaran concebuts de manera que s'evitin pèrdues o fuites del contingut. 

 Estaran construïts amb materials inerts en contacte amb el contingut previst. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 17. Gestió de residus. 

Pàg. 8 

 

 Seran resistents als cops produïts durant les operacions de manipulació i 

emmagatzematge. 

 En el cas de gasos, se seguiran les normes tècniques vigents sobre aparells a 

pressió. 

L'àrea d'emmagatzematge de RP s serà accessible per als camions de retirada dels 

mateixos.  

En tots els casos els residus s'etiquetaran segons preveu la legislació vigent, per al que 

es compta ja amb formats establerts. 

1.2 Destí de RP  

El destí dels RP generats en l'obra serà el seu transport a un gestor autoritzat d'acord 

amb la legislació vigent (article 23 i ss. Del Reial Decret 833/88). El lliurament de 

residus es realitzarà a un transportista autoritzat, normalment aportat pel gestor, que 

ha de posseir:  

 Un certificat de formació professional del conductor expedit per la Prefectura 

Provincial de Trànsit, que l'habilita per transportar aquest tipus de mercaderies. 

 L'autorització especial del vehicle per al transport d'aquestes mercaderies, 

expedida pel Ministeri d'Indústria o òrgan competent de la comunitat 

autònoma. 

10. Residus sòlids urbans 

Els residus assimilables a sòlids urbans (RSU), corresponents a envasos i, en general, a 

tots aquells embolcalls (metàl·lics, fusta, plàstic, paper, cartró, etc.), Amb els quals es 

reben els subministraments per a l'obra, s'emmagatzemaran i gestionaran segons el 

que preveu la Llei 10/98, de 21 d'abril, bàsica de residus (específicament el contingut 

del títol III, capítol III). 
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Classificació del contractista d’acord al Reglamento General de la Ley de Contratos de la 

Administración Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001. 

Article25. Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obra. 

Grup A.  Moviment de terres i perforacions 

· Subgrup 1. Desmunts i buidats. 

· Subgrup 2. Explanacions. 

· Subgrup 3. Pedreres. 

· Subgrup 4. Pous y galeries. 

· Subgrup 5. Túnels. 

 

Grup B. Ponts, viaductes y grans estructures 

· Subgrup 1. De fàbrica oformigó en massa. 

· Subgrup 2. De formigó armat. 

· Subgrup 3. De formigó pretensat. 

· Subgrup 4. Metàl·lics. 

 

Grup C. Edificacions 

· Subgrup 1. Demolicions 

· Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 

· Subgrup 3. Estructures metàl·liques 

· Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

· Subgrup 5. Pedrera i marbre 

· Subgrup 6. Paviments i enrajolats 

· Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions 

· Subgrup 8. Fusteria de fusta 

· Subgrup 9. Fusteria metàl·lica 

 

Grup D. Ferrocarrils 

· Subgrup 1. Estesa de vies 

· Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable 

· Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments 

· Subgrup 4.  Electrificació de ferrocarrils 

· Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 
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Grup E. Hidràuliques 

· Subgrup 1. Abastaments i sanejaments 

· Subgrup 2. Preses 

· Subgrup 3. Canals 

· Subgrup 4. Sèquies i desguassos 

· Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions 

· Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre 

· Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 

  

 

Grup F. Marítimes 

·Subgrup 1. Dragatges 

· Subgrup 2. Esculleres 

· Subgrup 3. Amb blocs de formigó 

· Subgrup 4. Amb calaixos de formigó armat 

· Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes 

· Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 

· Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica 

· Subgrup 8. Emissaris submarins 

 

Grup G. Vials i pistes 

· Subgrup 1. Autopistes, autovies. 

· Subgrup 2. Pistes d'aterratge. 

· Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

· Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

· Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisamentsvials. 

· Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

 

Grup H. Transports de productes petrolífers i gasosos. 

· Subgrup 1. Oleoductes. 

· Subgrup 2. Gasoductes. 

Grup I. Instal·lacions elèctriques. 

·Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. 

·Subgrup 2. Centrals de producció d'energia. 
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·Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 

·Subgrup 4. Subestacions. 

·Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 

·Subgrup 6. Distribució enbaixa tensió. 

·Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

·Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 

·Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 

 

Grup J. Instal·lacions mecàniques. 

· Subgrup 1. Elevadores o transportadores 

· Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

· Subgrup 3. Frigorífiques 

· Subgrup 4. De fontaneria i sanitàries 

· Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sensequalificació específica 

 

Grup K. Especials 

·Subgrup 1. Fonaments especials 

· Subgrup 2. Sondeigs, injeccions i estacades 

· Subgrup 3. Palplanxats 

· Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions 

· Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions 

· Subgrup 6. Jardineria i plantacions 

· Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics 

· Subgrup 8. Estacions de tractament d'aigües 

· Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis 

 

 

Article 26. Categories de classificació en els contractes d’obra. 

Les categories dels contractes d'obres es determinen a partir de la seva anualitat mitjana, la 

qual s'ha d'ajustar a la classificació de les empreses  següents: 

 De categoria a) quan l'anualitat mitjana no sobrepassi la xifra de 60.000 euros. 

 De categoria b) quan l'anualitat mitjana excedeixi de 60.000 euros i no sobrepassi els 

120.000 euros. 
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 De categoria c) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 120.000 euros i no sobrepassi els 

360.000 euros. 

 De categoria d) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 360.000 euros i no sobrepassi els 

840.000 euros. 

 De categoria e) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 840.000 euros i no sobrepassi els 

2.400.000 euros. 

 De categoria f) quan excedeixi de 2.400.000euros. 

Les categories anteriors  e) if) no són aplicables en els grups H, I, J, K i els seus subgrups, la 

categoria màxima serà la e) quan excedeixi de 840.000 euros. 

 

Article 29. Classificació en categories 

1.  La categoria en un subgrup es fixarà prenent com a base el màxim import anual executat 

pel contractista en l'últim quinquenni en una obra corresponent al subgrup o, si és 

superior, l'import màxim anual executat en les obres del subgrup. 

a. La xifra bàsica que s'obté es podrà millorar en els percentatges que a continuació 

s'assenyalen:un 20% fix, d'aplicació general a tots els contractistes, en concepte 

d'expansió natural de les empreses. 

b.  Fins a un 50% segons quin sigui el nombre i categoria professional del seu personal 

directiu i tècnic en la seva relació amb l'import anual mitjà d'obra executada en l'últim 

quinquenni. També serà presa en consideració, si s'escau, l'assistència tècnica 

contractada. 

c. Fins a un 70% en funció de l'import actual del seu parc de maquinària relacionat també 

amb el import anual mitjà de l'obra executada en l'últim quinquenni. També són 

considerats els imports pagats pel concepte de lloguer de maquinària. 

d. Fins a un 80% com a conseqüència de la relació que hi hagi entre l'import mitjà anual 

dels fons propis en els tres últims exercicis i l'import, també mig anual, de l'obra 

executadaen l'últim quinquenni. 

e. Fins a un 100% depenent del nombre d'anys d'experiència constructiva del contractista 

o dels imports d'obra executada en l'últim quinquenni. 

Tots els percentatges que corresponguin aplicar operaran directament sobre la base, de 

manera que el mínim augment que aquesta podrà experimentar serà d'un 20% i el màxim d'un 

320%. 
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2. En els casos compresos en el paràgraf d) de l'article 27, es prendrà com a base per fixar la 

categoria de les classificacions l'import que es consideri que pot executar anualment el 

contractista en obres compreses en el subgrup què es tracti, tenint en compte els seus 

mitjans personals, materials, financers i organitzatius. 

 

3. La categoria obtinguda directament en un subgrup es farà extensiva a tots els subgrups 

afins o dependents d'aquest. 

 

4. La categoria en un grup serà una resultant de les obtingudes en els subgrups bàsics 

d'aquest,deduïda en la forma següent: 

a.  Si el nombre de subgrups bàsics d'un grup no és superior a dos, la categoria en el grup 

serà la mínima obtinguda en aquells subgrups. 

b. Si el nombre de subgrups bàsics d'un grup és superior a dos, la categoria en el grup 

serà la mínima de les obtingudes en els dos subgrups en què hagi assolit les més 

elevades. 

 

5. La categoria obtinguda en un grup donarà lloc a la classificació amb la mateixa categoria en 

tots els subgrups d'aquest, llevat que li hagi correspost directament una altra major en 

algun d'ells,en els casos els seran aquestes mantingudes. 

Tot i que la partida amb major pes al pressupost és la construcció de les parets a banda i banda 

de la carretera, s’adopta per a la classificació del contractista els corresponents a la explanació 

i als ferms amb mescla bituminosa donat que es tracta d’una obra de carretera. 

 

PRESSUPOST TOTAL: 6,004,620.76 € 

 

GRUP A Preparació del terreny:  

A-2 Explanacions: 622,000.39 € (13,39%) 

 

GRUP G Vials i pistes: 

G-4 Ferms amb mescles bituminoses 416.911,34 € (6,94%) 
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GRUP SUBGRUP IMPORT CATEGORIA 

A A-2 622,000.39 € D 

G G-4 416.911,34 € D 

 

 



Annex 19. Justificació de preus. 

 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 Explanacions                                                    
SUBCAPITOL 01.01 Treballs preliminars                                            
01.01.01     Recerca exhaustiva de tortugues                                 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,000.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL EUROS

01.01.02 u   Desmuntatge bàcul enllumenat                                    
Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

1            0.125 2,66 Cap de colla                                                    21.27 2.66
A0121000     0.500 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.68
A0150000     1.000 318 Manobre especialitzat                                           16.27 16.27
C110U015     0.150 h   Retroexcavadora 74 CV (amb martell)                             36.55 5.48
C131U025     0.100 h   Retroexcavadora de 74 CV                                        30.54 3.05
C15018U0     0.100 h   Camió de 150 CV, de 12 t (5,8 m³)                               25.78 2.58
C1503U10     0.150 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 4.24
C1504U01     0.100 h   Camió cistella h=10 a 20 m                                      34.03 3.40
C200SU00     0.500 h   Equip per a tall oxiacetilènic                                  2.81 1.41
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               48.77 2.44

Suma la partida ........................................................ 51.21

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.01.03 m   Tall paviment e<20cm                                            
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o de formigó, fins a una fondària de 20 cm

1            0.013 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.27
A0121000     0.063 9   Oficial 1a                                                      19.36 1.21
A0150000     0.063 318 Manobre especialitzat                                           16.27 1.02
C110U005     0.063 h   Depòsit d'aire comprimit de 3.000 l                             2.14 0.13
C110U070     0.063 h   Serra de disc                                                   11.97 0.75
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               3.37 0.17

Suma la partida ........................................................ 3.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.01.04 m   Demolició de vorades amb rigola                                 
Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador

1            0.003 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.06
A0150000     0.029 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.47
C110U015     0.014 h   Retroexcavadora 74 CV (amb martell)                             36.55 0.53
C110U040     0.014 h   Compressor portàtil (dos martells)                              13.23 0.19
C131U001     0.007 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.32
C15018U1     0.014 h   Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                               26.98 0.39
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               1.96 0.10

Suma la partida ........................................................ 2.06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.05 m²  Escarificació o estriat pavim. bit.                             
Escarificació o estriat de paviment de mescles bituminoses, inclosa la neteja de la superfície, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant

A0112000     0.000 h   Cap de colla                                                    21.27 0.01
A0150000     0.004 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.06
C131U060     0.004 h   Excav. d'erugues (escarificador d7)                             47.72 0.17
C131U000     0.002 h   Pala carregadora de 110 CV                                      35.96 0.06
C170E000     0.002 h   Escombradora autopropulsada                                     11.38 0.02
C15018U1     0.002 h   Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                               26.98 0.05
C1502U10     0.001 h   Camió cisterna de 6.000 l                                       27.49 0.03
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.40 0.02

Suma la partida ........................................................ 0.42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.01.06 m²  Esbrossada, en qualsevol terreny                                
Esbrossada, arrancada d'arbres de diàmetre inferior a 25 cm i calcinal, en qualsevol tipus de terreny, definides als
plànols, mesurat sobre perfil, inclòs càrrega i transport a l'abocador

1            0.000 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.01
A0150000     0.001 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.02
C131U001     0.001 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.05
C131U060     0.001 h   Excav. d'erugues (escarificador d7)                             47.72 0.04
C15018U1     0.003 h   Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                               26.98 0.07
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.19 0.01

Suma la partida ........................................................ 0.20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb DINOU CÈNTIMS

01.01.07 u   Arrancada d'arbre de D>25 cm                                    
Arrancada d'arbre existent de diàmetre superior a 25 cm  de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

A012U002     0.321 h   Oficial 1a llenyataire                                          19.36 6.21
1            0.084 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.79
A0150000     0.337 318 Manobre especialitzat                                           16.27 5.48
C131U025     0.132 h   Retroexcavadora de 74 CV                                        30.54 4.04
C1503U20     0.337 h   Camió grua de 10 t                                              33.00 11.12
C200U001     0.338 h   Motoserra per a la tala d'arbres                                1.87 0.63
A0140000     0.337 h   Manobre                                                         15.75 5.31
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               34.58 1.73

Suma la partida ........................................................ 36.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.01.08 m³  Enderroc d'estructures de paredat                               
Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i transport a
l'abocador o a lloc de nou ús

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.21
A0121000     0.012 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.24
A0150000     0.049 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.80
C110U025     0.049 h   Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                             47.26 2.33
C110U040     0.050 h   Compressor portàtil (dos martells)                              13.23 0.66
C131U001     0.003 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.11
C15019U0     0.005 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 0.17
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               4.53 0.23

Suma la partida ........................................................ 4.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.01.09 m³  Enderroc d'estructures de formigó                               
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó mesurat en volumen real, en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega i transport a l'abocador

1            0.055 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.17
A0121000     0.069 9   Oficial 1a                                                      19.36 1.33
A0150000     0.343 318 Manobre especialitzat                                           16.27 5.58
C110U025     0.275 h   Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                             47.26 12.98
C110U040     0.275 h   Compressor portàtil (dos martells)                              13.23 3.63
C131U001     0.014 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.62
C15019U0     0.028 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 0.93
C200SU00     0.069 h   Equip per a tall oxiacetilènic                                  2.81 0.19
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               26.43 1.32

Suma la partida ........................................................ 27.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 27.75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.01.10 m   Retirada de reixat                                              
Retirada de reixat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.21
A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
A0150000     0.005 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.08
C15019U0     0.001 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 0.04
C131U001     0.000 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.37 0.02

Suma la partida ........................................................ 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 Reblerts                                                        
01.02.01 m3  Reblert de m. filtrant en drenatges                             

Reblert de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat sobre perfil teòric.
1            0.052 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.11
A0150000     0.208 318 Manobre especialitzat                                           16.27 3.38
B2609001     1.800 m2  Geotèxtil 140g/m2                                               0.71 1.28
B4302003     0.058 m³  Grava de 20 a 40 mm per a drens                                 14.71 0.85
C131U020     0.150 h   Retroexcavadora de 50 CV                                        26.72 4.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               10.62 0.53

Suma la partida ........................................................ 11.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.02.02 m³  Terraplenat sòl de la pròpia obra                               
Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa, humectació i compactació segons condi-
cions del plec de prescripcions tècniques

1            0.001 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.03
A0150000     0.006 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.10
B2609101     0.050 m³  Aigua                                                           0.58 0.03
C131U060     0.006 h   Excav. d'erugues (escarificador d7)                             47.72 0.29
C133U002     0.003 h   Motoanivelladora de 150 CV                                      43.37 0.13
C133U040     0.006 h   Corró vibratori autopr. de 14 a 18t                             50.75 0.31
C1502U10     0.003 h   Camió cisterna de 6.000 l                                       27.49 0.08
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.97 0.05

Suma la partida ........................................................ 1.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.03 m³  Estesa terra vegetal de l'obra                                  
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

A0150000     0.029 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.47
C131U028     0.007 h   Retroexcavadora de 95 CV                                        38.17 0.27
C15018U0     0.007 h   Camió de 150 CV, de 12 t (5,8 m³)                               25.78 0.18
CR010101     0.014 h   Tractor a/equip tractament subsòl                               37.48 0.54
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               1.46 0.07

Suma la partida ........................................................ 1.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.02.04 m3  Rebliment rases amb arena                                       
Rebliment i compactació de rases amb arena, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1            0.013 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.27
A0150000     0.060 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.98
B2609101     0.050 m³  Aigua                                                           0.58 0.03
B3303201     1.800 t   Arena de pedrera (0/5 mm)                                       6.45 11.61
C131U028     0.025 h   Retroexcavadora de 95 CV                                        38.17 0.95
C133U070     0.050 h   Picó vibrant dúplex de 1.300 kg                                 9.11 0.46
C1502U10     0.005 h   Camió cisterna de 6.000 l                                       27.49 0.14
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               14.43 0.72

Suma la partida ........................................................ 15.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03 Excavacions                                                     
01.03.01 m³  Excavació de terra vegetal                                      

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega i transport a l'abocador, o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i mante-
niment de l'abocador

1            0.002 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.04
A0150000     0.011 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.17
C131U000     0.011 h   Pala carregadora de 110 CV                                      35.96 0.38
C15019U0     0.021 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 0.72
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               1.31 0.07

Suma la partida ........................................................ 1.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

01.03.02 m³  Excavació de terreny en desmunt                                 
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, inclòs parts proporcionals de roca, amb mitjans mecà-
nics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1            0.006 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.13
A0150000     0.022 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.36
C110U025     0.022 h   Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                             47.26 1.05
C131U017     0.014 h   Excavadora-carregadora de 385 CV                                44.82 0.64
C131U063     0.013 h   Excav. d'erugues(escarificador d10)                             51.96 0.68
C1501U03     0.027 h   Camió tractor 450 CV, 36t (17,5m³)                              60.28 1.61
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               4.47 0.22

Suma la partida ........................................................ 4.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.03.03 m³  Excavació en rases, pous, fonaments                             
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional
de martell o voladura en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'a-
bocament i manteniment de l'abocador

D3202101     1.000 m³  Excavació en rases, pous, fonaments                             8.58 8.58
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               8.58 0.43

Suma la partida ........................................................ 9.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb ZERO CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 Drenatge                                                        
SUBCAPITOL 02.01 Obres de fàbrica                                                
02.01.01 m   Canalització tub de formigó D=40 cm                             

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.

A0150000     0.052 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.84
C1700006     0.009 h   Vibrador intern de formigó                                      1.40 0.01
C150GU10     0.009 h   Grua autopropulsada de 12 t                                     37.18 0.34
B4201301     1.050 m   Tub de formigó vibropremsat D=40cm                              6.28 6.59
B6101001     0.160 m³  Formigó de 10 N/mm2, c. plàstica                                54.50 8.72
A0121000     0.026 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.50
A0112000     0.013 h   Cap de colla                                                    21.27 0.27
B6101103     0.003 m³  Morter M-80                                                     59.11 0.18
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               17.46 0.87

Suma la partida ........................................................ 18.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

02.01.02 m   Marc prefabricat HA 3,00×2,00 m                                 
Marc prefabricat de formigó armat, de 3,00×2,00 m interiors, totalment col·locat amb imposta i aletes.

1            0.150 2,66 Cap de colla                                                    21.27 3.19
A0121000     0.500 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.68
A0150000     1.000 318 Manobre especialitzat                                           16.27 16.27
B6102502     1.000 m   Marc prefabricat HA 3,00×2,00 m                                 735.00 735.00
C150GU20     0.500 h   Grua autopropulsada de 20 t                                     43.23 21.62
C%010001     2.000 %   Despeses aux. sobre maquinària                                  21.62 0.43
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               786.19 39.31

Suma la partida ........................................................ 825.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 825.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02 Drens subterranis                                               
02.02.01 m   Drenatge tub ranurat PVC D=160mm                                

Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 160 mm, inclòs excavació 60cm, transport a abocador, base de for-
migó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant

C15018U1     0.014 h   Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                               26.98 0.38
A0150000     0.043 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.69
B4302003     0.280 m³  Grava de 20 a 40 mm per a drens                                 14.71 4.12
A0121000     0.142 9   Oficial 1a                                                      19.36 2.75
B6101001     0.050 m³  Formigó de 10 N/mm2, c. plàstica                                54.50 2.73
B4302002     1.050 m   Tub ranurat de PVC D=160 mm                                     4.04 4.24
C133U070     0.014 h   Picó vibrant dúplex de 1.300 kg                                 9.11 0.13
1            0.028 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.60
C131U025     0.284 h   Retroexcavadora de 74 CV                                        30.54 8.66
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               24.30 1.22

Suma la partida ........................................................ 25.52

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

02.02.02 m3  Reblert de m. filtrant en drenatges                             
Reblert de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, mesurat sobre perfil teòric.

1            0.052 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.11
A0150000     0.208 318 Manobre especialitzat                                           16.27 3.38
B2609001     1.800 m2  Geotèxtil 140g/m2                                               0.71 1.28
B4302003     0.058 m³  Grava de 20 a 40 mm per a drens                                 14.71 0.85
C131U020     0.150 h   Retroexcavadora de 50 CV                                        26.72 4.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               10.62 0.53

Suma la partida ........................................................ 11.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

02.02.03 m2  Feltre geotèxtil, pes mínim 140g/m2                             
Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 140 g/m², inclòs retalls i cavalcaments, col·locat

1            0.002 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.04
A0121000     0.020 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.39
A0131000     0.020 h   Ajudant                                                         16.79 0.34
B2609001     1.100 m2  Geotèxtil 140g/m2                                               0.71 0.78
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               1.55 0.08

Suma la partida ........................................................ 1.62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 Ferms                                                           
SUBCAPITOL 03.01 Mescles bituminoses                                             
03.01.01 t   Betum asf. PMB 45/80-65, a planta                               

Betum asfàltic modificat amb polímers tipus PMB 45/80-65 (antic BM-3c), a planta d'aglomerat
B2201201     1.000 t   Betum asfàltic PMB 45/80-65                                     758.00 758.00
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               758.00 37.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 795.90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

03.01.02 t   Betum asfàltic B-50/70, a planta                                
Betum asfàltic tipus B-50/70, a planta d'aglomerat

B2201101     1.000 t   Betum asfàltic B-50/70                                          603.00 603.00
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               603.00 30.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 633.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

03.01.03 t   AC32 base B50/70 G àrid calcari                                 
Fabricació i posada en obra de mescla bituminosa en calent AC32 base B50/70 G, amb àrid calcari, inclòs fíl·ler,
exclòs betum

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.21
A0121000     0.020 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.39
A0150000     0.030 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.49
D5404211     1.000 t   Mescla bit. AC32baseG àrid calcari                              11.74 11.74
C1501U01     0.063 h   Camió de 400 CV, de 32 t (15,4 m³)                              54.24 3.39
C1709B00     0.010 h   Estenedora per a mescla bituminosa                              53.99 0.54
C170U035     0.010 h   Piconadora autoprop. de 14 a 16t                                54.25 0.54
C170U051     0.010 h   Corró vibratori autopro. pneumàtic                              52.20 0.52
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               17.82 0.89

Suma la partida ........................................................ 18.71

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

03.01.04 t   AC22 bin B50/70 S àrid calcari                                  
Fabricació i posada en obra de mescla bituminosa en calent AC22 bin B50/70 S, amb àrid calcari, inclòs fíl·ler, ex-
clòs betum

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.21
A0121000     0.020 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.39
A0150000     0.030 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.49
D5404222     1.000 t   Mescla bit. AC22binS àrid calcari                               12.98 12.98
C1501U01     0.063 h   Camió de 400 CV, de 32 t (15,4 m³)                              54.24 3.39
C1709B00     0.010 h   Estenedora per a mescla bituminosa                              53.99 0.54
C170U035     0.010 h   Piconadora autoprop. de 14 a 16t                                54.25 0.54
C170U051     0.010 h   Corró vibratori autopro. pneumàtic                              52.20 0.52
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               19.06 0.95

Suma la partida ........................................................ 20.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.01.05 m²  BBTM11APMB45/80-65àr.no cal. T2-T31                             
Fabricació i posada en obra de capa de trànsit de mescla bituminosa discontínua en calent BBTM11 A PMB
45/80-65, amb un gruix mínim de 3 cm, amb àrid gruixut no calcari, per a trànsits T2 i T31, inclòs fíl·ler, exclòs
betum

1            0.001 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.02
A0121000     0.002 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.03
A0150000     0.002 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.04
D5404311     0.071 t   BBTM11A àr. no calcari T2-T31                                   29.02 2.06
C1501U01     0.004 h   Camió de 400 CV, de 32 t (15,4 m³)                              54.24 0.24
C1709B00     0.001 h   Estenedora per a mescla bituminosa                              53.99 0.04
C170U035     0.002 h   Piconadora autoprop. de 14 a 16t                                54.25 0.09
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.52 0.13

Suma la partida ........................................................ 2.64

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.02 Capes granulars                                                 
03.02.01 m³  Base de tot-u artificial                                        

Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurada sobre perfil teòric
1            0.004 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.08
A0150000     0.007 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.12
B2609101     0.050 m³  Aigua                                                           0.58 0.03
B5101001     1.150 m³  Tot-u artificial                                                14.00 16.10
C133U002     0.007 h   Motoanivelladora de 150 CV                                      43.37 0.31
C133U030     0.007 h   Corró vibratori autopr. de 12 a 14t                             18.56 0.13
C1502U20     0.004 h   Camió cisterna de 10.000 l                                      31.78 0.11
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               16.88 0.84

Suma la partida ........................................................ 17.72

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.03 Sòls estabilitzats i graves tractades                           
03.03.01 m³  Sòl estabilitzat in situ                                        

Sòl estabilitzat "in situ" amb calç o ciment, sense incloure el conglomerant
A0140000     0.090 h   Manobre                                                         15.75 1.42
B2609101     0.050 m³  Aigua                                                           0.58 0.03
C131U003     0.110 h   Pala carregadora amb escarificadora                             59.13 6.50
C133U001     0.013 h   Motoanivelladora de 125 CV                                      40.32 0.52
C133U030     0.022 h   Corró vibratori autopr. de 12 a 14t                             18.56 0.41
C1502U20     0.040 h   Camió cisterna de 10.000 l                                      31.78 1.27
A%010001     2.500 %   Despeses aux. sobre mà d'obra                                   1.42 0.04
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               10.19 0.51

Suma la partida ........................................................ 10.70

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.03.02 t   Ciment pòrtland CEM II/B-L 32 N                                 
Ciment pòrtland tipus CEM II/B-L 32,5 N emprat en estabilització de sòls, a obra

B2100202     1.010 t   Ciment CEM II/B-L 32,5 N                                        80.98 81.79
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               81.79 4.09

Suma la partida ........................................................ 85.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 85.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.03.03 m³  Base de sòl-ciment SC40                                         
Base de sòl-ciment SC40 elaborada a l'obra, amb ciment CEM II/B-L 32,5 N, col·locada amb estenedora, prefisura-
da i compactada

A0121000     0.015 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.29
A0140000     0.080 h   Manobre                                                         15.75 1.26
B2609101     0.025 m³  Aigua                                                           0.58 0.01
C133U030     0.016 h   Corró vibratori autopr. de 12 a 14t                             18.56 0.30
C1502U11     0.002 h   Camió cisterna de 8.000 l                                       30.96 0.06
C1709G00     0.015 h   Estenedora de granulat                                          39.62 0.59
C1709G10     0.001 h   Equip per a prefisuració                                        440.79 0.44
D5201301     1.050 m³  Sòl-ciment SC40                                                 20.13 21.13
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               24.09 1.20

Suma la partida ........................................................ 25.30

TOTAL PARTIDA .................................................... 25.30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.04 Regs de cura i adherència                                       
03.04.01 m²  Reg d'adherència C60BP4 TER                                     

Reg d'adherència amb emulsió catiònica modificada amb polímers tipus C60BP4 TER (termoadherent)
A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
A0150000     0.001 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.02
B2201603     0.417 kg  Emulsió bituminosa C60BP4 TER                                   0.47 0.20
C1702D00     0.001 h   Bituminadora automotriu per a reg                               26.00 0.03
C170E000     0.001 h   Escombradora autopropulsada                                     11.38 0.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.27 0.01

Suma la partida ........................................................ 0.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

03.04.02 m²  Reg de cura C60B4 CUR                                           
Reg de cura amb emulsió catiónica tipus C60B4 CUR (antiga ECR-1)

A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
A0150000     0.001 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.02
B2201301     0.500 kg  Emulsió bituminosa C60B4 ADH                                    0.44 0.22
C1702D00     0.001 h   Bituminadora automotriu per a reg                               26.00 0.03
C170E000     0.001 h   Escombradora autopropulsada                                     11.38 0.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.29 0.01

Suma la partida ........................................................ 0.31

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 Elements de senyalització, abalisament, defensa i il·luminació  
SUBCAPITOL 04.01 Enllumenat                                                      
04.01.01 m   Tub rígid de PVC D= 63 mm                                       

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, com a canalització soterrada, inclòs guia de niló a l´interior,
col·locat

A0121000     0.016 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.31
A0150000     0.016 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.26
B4201309     1.020 m   Tub rígid PVC D=63 mm                                           1.44 1.47
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.04 0.10

Suma la partida ........................................................ 2.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

04.01.02 m   Cinta de senyalització de cables                                
Cinta de senyalització de cables, de 15 cm d'amplària, de color groc viu, col·locada

A0150000     0.003 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.05
B8060101     1.020 m   Cinta de senyalització de cables                                0.20 0.20
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.25 0.01

Suma la partida ........................................................ 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

04.01.03 u   Bàcul 9m d´alçària i 2m de braç                                 
Bàcul de 9 m d´alçària i 2 m de braç, tipus IB, d'acer galvanitzat, definit en els plànols i plec de condicions, inclosa
placa de connexions amb interruptor PIA bipolar de 6 A i borns, amb cabletjat interior de 2,5 mm², retolació del
núm. de bàcul, col.locat, amb femelles i volanderes cadmiades, col·locat, inclòs fonament

A0121000     0.530 9   Oficial 1a                                                      19.36 10.26
A0131000     0.530 h   Ajudant                                                         16.79 8.90
A0140000     0.250 h   Manobre                                                         15.75 3.94
D3202101     0.512 m³  Excavació en rases, pous, fonaments                             8.58 4.39
B6101004     0.640 m³  Formigó HM-20/P/20                                              67.24 43.03
B8060202     1.000 u   Bàcul d'acer galv. 9m i braç 2m                                 329.42 329.42
B8060201     1.000 u   P.p. accessoris per a bàculs                                    35.29 35.29
C1503U20     0.530 h   Camió grua de 10 t                                              33.00 17.49
C1504U00     0.530 h   Camió cistella h=10 m                                           28.79 15.26
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               467.98 23.40

Suma la partida ........................................................ 491.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 491.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

04.01.04 u   Llumenera VSAP 400W                                             
Llumenera asimètrica per a vials, tipus HADASA M-400A o similar, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 400 W, tancada, amb equip i acoblada al suport

A0121000     0.483 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.35
A0131000     0.483 h   Ajudant                                                         16.79 8.11
B8060304     1.000 u   Llumenera VASP 400W                                             327.20 327.20
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               344.66 17.23

Suma la partida ........................................................ 361.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 361.89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

04.01.05 m   Conductor Cu 0,6/1 kV 4×10mm²                                   
Conductor de coure 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4×10 mm², col.locat en tub

A0121000     0.020 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.39
A0131000     0.020 h   Ajudant                                                         16.79 0.34
B8060401     1.020 m   Conductor Cu 0,6/1 kV 4×10mm²                                   4.87 4.97
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               5.69 0.28

Suma la partida ........................................................ 5.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.01.06 m   Conductor Cu nu connexió a terra                                
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1×35 mm², per a connexió a terra, col·locat, inclòs part proporcional
dels borns de connexió

A0121000     0.010 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.19
A0131000     0.010 h   Ajudant                                                         16.79 0.17
B8060402     1.020 m   Conductor Cu nu 1×35 mm²                                        1.71 1.74
B8060403     1.000 u   P. p. d'elements esp. cond. Cu nu                               0.11 0.11
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.22 0.11

Suma la partida ........................................................ 2.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

04.01.07 u   Armari comptadors, control i maniob                             
Armari de comptadors, control i maniobra, d´acer inoxidable, amb 3 portes d´accés a 3 mòduls (el de la compa-
nyia, el de l'estabilitzador/reductor de tensió i el de l'abonat), aparallat segons l'esquema dels plànols, complet (ex-
cepte l'equip estabilitzador/reductor) i col·locat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,558.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02 Senyalització horitzontal                                       
04.02.01 m   Marca v. 0,10m p. termoplàs. a/prem                             

Pintat de marca viària de 0,10 m d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant (dota-
ció = 3,0 kg/m²) amb microesferes de vidre (dotació = 0,60 kg/m²), incloent el  premarcatge

1            0.001 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.01
A0150000     0.001 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.02
A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
C1B02AU0     0.003 h   Màquina per pintar marques viàries                              27.30 0.08
C150U004     0.007 h   Furgoneta de 3.500 kg                                           5.28 0.03
B7010002     0.300 kg  Pintura termoplàstica                                           0.93 0.28
B7010004     0.060 kg  Microesferes de vidre                                           0.73 0.04
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.49 0.02

Suma la partida ........................................................ 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

04.02.02 m   Marca v. 0,15m p. termoplàs. a/prem                             
Pintat de marca viària de 0,15 m d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant (dota-
ció = 3,00 kg/m²) amb microesferes de vidre (dotació = 0,60 kg/m²), incloent el premarcatge

1            0.001 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.02
A0150000     0.006 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.10
A0121000     0.006 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.11
C1B02AU0     0.001 h   Màquina per pintar marques viàries                              27.30 0.01
C150U004     0.003 h   Furgoneta de 3.500 kg                                           5.28 0.01
B7010002     0.450 kg  Pintura termoplàstica                                           0.93 0.42
B7010004     0.105 kg  Microesferes de vidre                                           0.73 0.08
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.75 0.04

Suma la partida ........................................................ 0.79

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.02.03 m2  Marca v. símb. p. termoplàs. a/prem                             
Pintat de paraules, cebres, fletxes, etc., amb pintura termoplàstica en calent i reflectant (dotació = 3,00 kg/m²)  amb
microesferes de vidre (dotació = 0,60 kg/m²), incloent el premarcatge

1            0.009 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.19
A0150000     0.050 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.81
A0121000     0.050 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.97
C1B02AU0     0.013 h   Màquina per pintar marques viàries                              27.30 0.34
C150U004     0.026 h   Furgoneta de 3.500 kg                                           5.28 0.14
B7010002     0.950 kg  Pintura termoplàstica                                           0.93 0.88
B7010004     0.220 kg  Microesferes de vidre                                           0.73 0.16
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               3.50 0.17

Suma la partida ........................................................ 3.67

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

04.02.04 m²  Fresat de marca viària                                          
Fresat de marca viària de qualsevol amplària

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.22
A0121000     0.057 9   Oficial 1a                                                      19.36 1.10
A0150000     0.057 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.93
C110U080     0.057 h   Fresadora de paviment                                           26.74 1.52
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               3.77 0.19

Suma la partida ........................................................ 3.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

04.02.05 m   Marca v. 0,40m p. termoplàs. a/prem                             
Pintat de marca viària de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant (dotació
= 3,00 kg/m²) amb microesferes de vidre (dotació = 0,60 kg/m²), amb premarcatge

1            0.002 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.04
A0150000     0.014 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.23
A0121000     0.014 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.27
C1B02AU0     0.002 h   Màquina per pintar marques viàries                              27.30 0.06
C150U004     0.002 h   Furgoneta de 3.500 kg                                           5.28 0.01
B7010002     1.200 kg  Pintura termoplàstica                                           0.93 1.12
B7010004     0.240 kg  Microesferes de vidre                                           0.73 0.18
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               1.90 0.10

Suma la partida ........................................................ 2.00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb ZERO CÈNTIMS

04.02.06 m   Marca v. 0,10m acríl. groga a/prem                              
Pintat de marca viària de 0,10 m d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant (dota-
ció = 3,0 kg/m²) amb microesferes de vidre (dotació = 0,60 kg/m²), incloent el  premarcatge

1            0.001 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.01
A0150000     0.001 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.02
A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
C1B02AU0     0.003 h   Màquina per pintar marques viàries                              27.30 0.08
C150U004     0.007 h   Furgoneta de 3.500 kg                                           5.28 0.03
B7010006     0.300 kg  Pintura acrílica groga                                          1.36 0.41
B7010004     0.060 kg  Microesferes de vidre                                           0.73 0.04
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.62 0.03

Suma la partida ........................................................ 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 04.03 Senyalització vertical                                          
04.03.01 u   Placa triangular 1350 mm N2                                     

Placa triangular de 1.350 mm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant nivell 2, inclòs ele-
ments de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

A0121000     0.400 9   Oficial 1a                                                      19.36 7.74
A0131000     0.400 h   Ajudant                                                         16.79 6.72
B7020102     1.000 u   Placa triangular de 1350 mm N2                                  79.88 79.88
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.050 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.41
A%010001     2.500 %   Despeses aux. sobre mà d'obra                                   14.46 0.36
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               99.59 4.98

Suma la partida ........................................................ 104.57

TOTAL PARTIDA .................................................... 104.57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

04.03.02 u   Placa octogonal 900 mm N2                                       
Placa octogonal de 900 mm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant  nivell 2, inclòs
elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada.

A0121000     0.400 9   Oficial 1a                                                      19.36 7.74
A0131000     0.400 h   Ajudant                                                         16.79 6.72
B7020105     1.000 u   Placa octogonal de Ø 900 mm N2                                  75.99 75.99
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.050 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.41
A%010001     2.500 %   Despeses aux. sobre mà d'obra                                   14.46 0.36
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               95.70 4.79

Suma la partida ........................................................ 100.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 100.49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03.03 u   Placa circular 900 mm N2                                        
Placa circular de 900 mm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant nivell 2, inclòs ele-
ments de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locada

A0121000     0.400 9   Oficial 1a                                                      19.36 7.74
A0131000     0.400 h   Ajudant                                                         16.79 6.72
B7020108     1.000 u   Placa circular de Ø 900 mm N2                                   69.93 69.93
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.050 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.41
A%010001     2.500 %   Despeses aux. sobre mà d'obra                                   14.46 0.36
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               89.64 4.48

Suma la partida ........................................................ 94.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 94.13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

04.03.04 u   Caixetí de 350×150 mm                                           
Caixetí de ruta de 350×150 mm, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i abraçadores, d'alumini, inclòs làmina
reflectant nivell 2, col.locat

A0121000     0.250 9   Oficial 1a                                                      19.36 4.84
A0131000     0.250 h   Ajudant                                                         16.79 4.20
B7020118     1.000 u   Caixetí de 350×150 mm                                           16.00 16.00
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               28.52 1.43

Suma la partida ........................................................ 29.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 29.94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.03.05 u   Fletxa de 1300×300 mm                                           
Fletxa de 1.300×300 mm, amb perfil perimetral en U de 4 cm d'ample i abraçadores, d'alumini, inclòs làmina re-
flectant nivell 2, col·locada

A0121000     0.400 9   Oficial 1a                                                      19.36 7.74
A0131000     0.400 h   Ajudant                                                         16.79 6.72
B7020120     1.000 u   Fletxa de 1300×300mm N2                                         90.88 90.88
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.052 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.47
A%010001     2.500 %   Despeses aux. sobre mà d'obra                                   14.46 0.36
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               110.65 5.53

Suma la partida ........................................................ 116.18

TOTAL PARTIDA .................................................... 116.18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

04.03.06 m²  Rètol alumini N2 en cartells                                    
Rètol d'alumini extrudit, per a senyalització vertical en cartells, amb revestiment reflectant nivell 2, inclòs brides i
elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locat

A0121000     0.500 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.68
A0131000     1.000 h   Ajudant                                                         16.79 16.79
B7020122     1.000 m²  Rètol d'alumini extrudit N2                                     192.00 192.00
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.100 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 2.83
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               224.78 11.24

Suma la partida ........................................................ 236.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 236.01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

04.03.07 u   Panell direccional 400×800mm N3                                 
Panell direccional de 400×800 mm, per a senyalització vertical, amb revestiment reflectant nivell 3, inclòs brides i
elements de fixació per a suport, sense incloure suport, totalment col·locat

A0121000     0.750 9   Oficial 1a                                                      19.36 14.52
A0131000     0.750 h   Ajudant                                                         16.79 12.59
B7020125     1.000 u   Panell direccional 400×800 mm N2                                49.40 49.40
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               79.99 4.00

Suma la partida ........................................................ 83.99

TOTAL PARTIDA .................................................... 83.99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.03.08 m   Suport rectangular d'acer 80×40×2mm                             
Suport rectangular d'acer galvanitzat en calent de 80×40×2 mm per a la col·locació de senyals, inclòs col·locació i
fonamentació

A0121000     0.050 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.97
A0150000     0.050 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.81
B6101002     0.040 m³  Formigó de 15 N/mm2, c. plàstica                                62.44 2.50
B7020134     1.000 m   Suport d'acer galv. de 80×40×2 mm                               8.52 8.52
C1503U10     0.015 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 0.42
C110U015     0.015 h   Retroexcavadora 74 CV (amb martell)                             36.55 0.55
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               13.77 0.69

Suma la partida ........................................................ 14.46

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.03.09 u   Col·locació de senyal vertical                                  
Col·locació de senyal vertical de trànsit o fita quilomètrica procedent de magatzem, totalment muntat, inclòs ele-
ments de fixació i transport des de magatzem

1            0.070 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.49
A0121000     0.280 9   Oficial 1a                                                      19.36 5.42
A0150000     0.280 318 Manobre especialitzat                                           16.27 4.56
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
C1503U10     0.070 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.98
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               16.92 0.85

Suma la partida ........................................................ 17.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

04.03.10 u   Fonamentació per a rètol 4-6m2                                  
Fonamentació per a rètol de senyalització superior a 4 m² i fins a 6 m², de 2,30×1,00×1,50 m, amb formigó HM-20 i
placa d'ancoratge per a pal de suport IPN-14, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material so-
brant, totalment acabada

1            0.187 2,66 Cap de colla                                                    21.27 3.98
A0121000     0.563 9   Oficial 1a                                                      19.36 10.90
A0140000     1.193 h   Manobre                                                         15.75 18.79
A0150000     0.563 318 Manobre especialitzat                                           16.27 9.16
B6101004     3.450 m³  Formigó HM-20/P/20                                              67.24 231.98
B7020140     1.000 u   Placa d'ancoratge IPN 160                                       49.13 49.13
C110U025     0.088 h   Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                             47.26 4.16
C131U028     0.375 h   Retroexcavadora de 95 CV                                        38.17 14.31
C15019U0     0.576 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 19.55
C1700006     0.160 h   Vibrador intern de formigó                                      1.40 0.22
CZ12U00A     0.500 h   Compressor portàtil de 7/10 m3/min                              12.54 6.27
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               368.45 18.42

Suma la partida ........................................................ 386.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 386.87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.04 Abalisament                                                     
04.04.01 u   Captafars amb 1 retro-reflector                                 

Captafars amb 1 retro-reflectors catadiòptrics de 100×85 mm de base, 80×35 mm de cara superior i 15 mm d'alça-
da. Carcassa en àmbar. Inclou morter de resines epoxi a l'interior i part proporcional d'adhesiu epoxi de dos com-
ponents al paviment

A0121000     0.018 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.34
A0150000     0.019 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.31
B7030203     0.010 kg  Cola adhesiva de dos components                                 4.73 0.05
B7030201     1.000 u   Captafars amb 1 retro-reflect.                                  1.71 1.71
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.41 0.12

Suma la partida ........................................................ 2.53

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

04.04.02 u   Fita d'aresta tipus I                                           
Fita d'aresta tipus I (calçada única) amb nervis laterals de 1,55 m de longitud, 0,20 m d'ample i 2 mm de gruix. In-
clou reflectant nivell 2 àmbar de 18×35 cm sobre fons de vinil negre de 25×10 a 5 cm del caire superior i cercles
reflectanst nivell 2 blancs de 6 cm de diàmetre sobre fons de vinil negre de 25×10 a l'altra cara

B7030308     2.000 u   Cercle reflectant blanc D=6 cm N2                               0.02 0.04
B7030307     1.000 u   Reflectant àmbar 18x15 cm N2                                    0.03 0.03
B7030305     1.000 u   Fita d'aresta tipus I (calç. única)                             15.70 15.70
A0121000     0.150 9   Oficial 1a                                                      19.36 2.90
B7030309     2.000 u   Claus spit o equivalent                                         0.37 0.74
A0150000     0.250 318 Manobre especialitzat                                           16.27 4.07
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               23.48 1.17

Suma la partida ........................................................ 24.66

TOTAL PARTIDA .................................................... 24.66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.04.03 u   Fita quilomètrica placa 400×600mm                               
Fita quilomètrica amb placa (S-570/S-572) de 400×600 mm, amb revestiment reflectant nivell 1, inclòs suport rec-
tangular d'acer galvanitzat de 80×40×2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada

1            0.050 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.06
A0121000     0.250 9   Oficial 1a                                                      19.36 4.84
A0140000     0.250 h   Manobre                                                         15.75 3.94
B6101001     0.120 m³  Formigó de 10 N/mm2, c. plàstica                                54.50 6.54
B7020134     1.800 m   Suport d'acer galv. de 80×40×2 mm                               8.52 15.34
B7020139     1.000 u   Elements de fixació per a suport                                3.48 3.48
B7030A02     1.000 u   Fita quilomètrica 400×600 mm N1                                 37.00 37.00
C131U020     0.075 h   Retroexcavadora de 50 CV                                        26.72 2.00
C1503U10     0.050 h   Camió grua de 5 t                                               28.26 1.41
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               75.61 3.78

Suma la partida ........................................................ 79.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 79.39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

04.04.04 u   Fita hectomètrica morter                                        
Fita hectomètrica de morter, amb el fonament de suport, totalment col.locada

A0121000     0.120 9   Oficial 1a                                                      19.36 2.32
A0150000     0.120 318 Manobre especialitzat                                           16.27 1.95
B7030A06     1.000 u   Fita hectomètrica de morter                                     8.00 8.00
B6101101     0.030 m³  Morter de ciment pòrtland, MCP-5                                73.00 2.19
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               14.47 0.72

Suma la partida ........................................................ 15.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.05 Defensa                                                         
04.05.01 13,3 Barrera met. motoristes BMSNA2/120b                             

Barrera de seguretat metàl·lica simple per a protecció de motoristes, tipus BMSNA2/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona i tanca de perfil tipus B, part proporcional de pal de perfil tubular O-120 cada 2
m, separadors, peces de sustentació, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i solda-
dures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

1            0.014 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.30
A0121000     0.056 9   Oficial 1a                                                      19.36 1.08
A0140000     0.111 h   Manobre                                                         15.75 1.75
A0150000     0.056 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.90
B7040411     0.750 m   Suport C-120/O-120 de 1,5 m.                                    8.80 6.60
B7040412     1.020 m   Banda metàl·lica de doble ona                                   14.15 14.43
B7040413     1.020 m   Banda metàl·lica SPM                                            15.00 15.30
B7040414     0.500 u   Separador                                                       4.63 2.32
B7040415     0.500 u   Peça de sustentació                                             4.05 2.03
B7040416     1.000 u   Joc de caragolam                                                3.24 3.24
B7040417     0.040 u   Captafar                                                        2.00 0.08
C1B0AU05     0.034 h   Màquina per clavar muntants metàl.                              23.25 0.80
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               48.82 2.44

Suma la partida ........................................................ 51.26

TOTAL PARTIDA .................................................... 51.26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

04.05.02 19  Extrem de 8 m tanca per a motoris.                              
Extrem de 8 m mínim de tanca per a protecció de motoristes, amb abatiment o encastament en el talús del des-
munt, galvanitzada en calent, incloent tanca de perfil tipus B, peces de sustentació, peça en angle, topall final, ele-
ments de fixació i material auxiliar, inclòs soldadures, totalment col·locat

1            0.125 2,66 Cap de colla                                                    21.27 2.66
A0121000     0.500 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.68
A0140000     0.500 h   Manobre                                                         15.75 7.88
A0150000     0.500 318 Manobre especialitzat                                           16.27 8.14
B7040420     1.000 u   Extrem de 8 m per a barrera met.                                220.00 220.00
C110U025     0.125 h   Retroexcavadora 95 CV (amb martell)                             47.26 5.91
C131U028     0.250 h   Retroexcavadora de 95 CV                                        38.17 9.54
C15018U1     0.250 h   Camió de 200 CV, de 15 t (7,3 m³)                               26.98 6.75
C200P000     0.100 h   Equip per a soldadura elèctrica                                 2.38 0.24
CZ11U000     0.133 h   Grup electrògen de 45/60 kVA                                    3.92 0.52
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               271.30 13.57

Suma la partida ........................................................ 284.87

TOTAL PARTIDA .................................................... 284.87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

04.05.03 511 Ampit metàl·lic PMC2/10b,c,d o f                                
Ampit metàl·lic tipus PMC2/10b, c, d o f, tot galvanitzat en calent, inclòs elements de fixació i captafars, totalment
col·locat

1            0.050 2,66 Cap de colla                                                    21.27 1.06
A0121000     0.250 9   Oficial 1a                                                      19.36 4.84
A0140000     0.250 h   Manobre                                                         15.75 3.94
B7040425     1.000 m   Ampit metàl·lic PMC2/10b,c,d                                    120.00 120.00
B7040417     0.040 u   Captafar                                                        2.00 0.08
B7040426     0.500 u   Elements de fixació i auxiliars                                 1.25 0.63
CZ11U001     0.250 h   Grup electrògen de 80/100 kVA                                   4.99 1.25
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               131.79 6.59

Suma la partida ........................................................ 138.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 138.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

04.05.04 m   Vorada de 15×25 cm                                              
Vorada de 15×25 cm, tipus C-5, de peces prefabricades de formigó rectes o corbes, doble capa, classe R5 (UNE
127025), inclosa excavació i base de formigó (de 35×20 cm) de 15 N/mm² de resistència característica a la com-
pressió i totes les feines adients, totalment col·locada

A0121000     0.200 9   Oficial 1a                                                      19.36 3.87
A0140000     0.400 h   Manobre                                                         15.75 6.30
B6101002     0.070 m³  Formigó de 15 N/mm2, c. plàstica                                62.44 4.37
B5707001     1.050 m   Vorada de formigó de 15×25 cm                                   4.37 4.59
B6101102     0.001 m³  Morter sec 1:4, amb addit. plastif.                             59.73 0.06
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               19.19 0.96

Suma la partida ........................................................ 20.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

04.05.05 m   Vorada remuntable de 20×22 cm                                   
Vorada remuntable de 20×22 cm, tipus C-7, de peces prefabricades de formigó rectes o corbes, doble capa, classe
R6 (UNE 127025), inclosa excavació i base de formigó (de 40×20 cm) de 15 N/mm² de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

A0121000     0.200 9   Oficial 1a                                                      19.36 3.87
A0140000     0.400 h   Manobre                                                         15.75 6.30
B5707002     1.050 m   Vorada de formigó de 20×22 cm                                   5.53 5.81
B6101002     0.080 m³  Formigó de 15 N/mm2, c. plàstica                                62.44 5.00
B6101102     0.002 m³  Morter sec 1:4, amb addit. plastif.                             59.73 0.13
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               21.10 1.05

Suma la partida ........................................................ 22.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 Altres                                                          
SUBCAPITOL 05.01 Tancaments                                                      
05.01.01 m³  Paret de gruix variable de pedra                                

Paret de gruix variable de pedra calcària provinent de la mateixa obra, de dues cares vistes, col·locada amb mor-
ter de ciment 1:4

A0121000     3.000 9   Oficial 1a                                                      19.36 58.08
A0140000     3.000 h   Manobre                                                         15.75 47.25
B6405502     1.250 m³  Pedra calcària                                                  8.00 10.00
B6101102     0.350 m³  Morter sec 1:4, amb addit. plastif.                             59.73 20.91
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               136.24 6.81

Suma la partida ........................................................ 143.05

TOTAL PARTIDA .................................................... 143.05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

05.01.02 m   Reixat acer galv. 1,5m                                          
Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb acabat galvanitzat amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat,
50 mm de pas de malla i D 2,7 i 2,7 mm, i pals de tub galvanitzat de D 48 mm, col·locats cada 3 m sobre daus de
formigó

A0121000     0.180 9   Oficial 1a                                                      19.36 3.48
A0131000     0.090 h   Ajudant                                                         16.79 1.51
B2609102     1.515 m2  Tela metàl·lica galvanitzada                                    1.60 2.42
B2609103     0.633 m   Pal de tub d'acer galvanitzat                                   8.35 5.29
B6101002     0.015 m³  Formigó de 15 N/mm2, c. plàstica                                62.44 0.94
C110U040     0.090 h   Compressor portàtil (dos martells)                              13.23 1.19
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               14.84 0.74

Suma la partida ........................................................ 15.58

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

05.01.03 m   Retirada de reixat                                              
Retirada de reixat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador

1            0.010 2,66 Cap de colla                                                    21.27 0.21
A0121000     0.001 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.02
A0150000     0.005 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.08
C15019U0     0.001 h   Camió de 250 CV, de 20 t (9,6 m³)                               33.94 0.04
C131U001     0.000 h   Pala carregadora de 170 CV                                      44.96 0.01
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.37 0.02

Suma la partida ........................................................ 0.39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 05.02 Enllumenat                                                      
05.02.01 m   Tub rígid de PVC D= 63 mm                                       

Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, com a canalització soterrada, inclòs guia de niló a l´interior,
col·locat

A0121000     0.016 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.31
A0150000     0.016 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.26
B4201309     1.020 m   Tub rígid PVC D=63 mm                                           1.44 1.47
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.04 0.10

Suma la partida ........................................................ 2.14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

05.02.02 m   Cinta de senyalització de cables                                
Cinta de senyalització de cables, de 15 cm d'amplària, de color groc viu, col·locada

A0150000     0.003 318 Manobre especialitzat                                           16.27 0.05
B8060101     1.020 m   Cinta de senyalització de cables                                0.20 0.20
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               0.25 0.01

Suma la partida ........................................................ 0.27

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

05.02.03 u   Bàcul 9m d´alçària i 2m de braç                                 
Bàcul de 9 m d´alçària i 2 m de braç, tipus IB, d'acer galvanitzat, definit en els plànols i plec de condicions, inclosa
placa de connexions amb interruptor PIA bipolar de 6 A i borns, amb cabletjat interior de 2,5 mm², retolació del
núm. de bàcul, col.locat, amb femelles i volanderes cadmiades, col·locat, inclòs fonament

A0121000     0.530 9   Oficial 1a                                                      19.36 10.26
A0131000     0.530 h   Ajudant                                                         16.79 8.90
A0140000     0.250 h   Manobre                                                         15.75 3.94
D3202101     0.512 m³  Excavació en rases, pous, fonaments                             8.58 4.39
B6101004     0.640 m³  Formigó HM-20/P/20                                              67.24 43.03
B8060202     1.000 u   Bàcul d'acer galv. 9m i braç 2m                                 329.42 329.42
B8060201     1.000 u   P.p. accessoris per a bàculs                                    35.29 35.29
C1503U20     0.530 h   Camió grua de 10 t                                              33.00 17.49
C1504U00     0.530 h   Camió cistella h=10 m                                           28.79 15.26
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               467.98 23.40

Suma la partida ........................................................ 491.38

TOTAL PARTIDA .................................................... 491.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

05.02.04 u   Llumenera VSAP 400W                                             
Llumenera asimètrica per a vials, tipus HADASA M-400A o similar, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de
vapor de sodi a pressió alta de 400 W, tancada, amb equip i acoblada al suport

A0121000     0.483 9   Oficial 1a                                                      19.36 9.35
A0131000     0.483 h   Ajudant                                                         16.79 8.11
B8060304     1.000 u   Llumenera VASP 400W                                             327.20 327.20
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               344.66 17.23

Suma la partida ........................................................ 361.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 361.89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

05.02.05 m   Conductor Cu 0,6/1 kV 4×10mm²                                   
Conductor de coure 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4×10 mm², col.locat en tub

A0121000     0.020 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.39
A0131000     0.020 h   Ajudant                                                         16.79 0.34
B8060401     1.020 m   Conductor Cu 0,6/1 kV 4×10mm²                                   4.87 4.97
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               5.69 0.28

Suma la partida ........................................................ 5.97

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
                                                                
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.02.06 m   Conductor Cu nu connexió a terra                                
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1×35 mm², per a connexió a terra, col·locat, inclòs part proporcional
dels borns de connexió

A0121000     0.010 9   Oficial 1a                                                      19.36 0.19
A0131000     0.010 h   Ajudant                                                         16.79 0.17
B8060402     1.020 m   Conductor Cu nu 1×35 mm²                                        1.71 1.74
B8060403     1.000 u   P. p. d'elements esp. cond. Cu nu                               0.11 0.11
%CI00001     5.000 %   Costos indirectes                                               2.22 0.11

Suma la partida ........................................................ 2.33

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

05.02.07 u   Armari comptadors, control i maniob                             
Armari de comptadors, control i maniobra, d´acer inoxidable, amb 3 portes d´accés a 3 mòduls (el de la compa-
nyia, el de l'estabilitzador/reductor de tensió i el de l'abonat), aparallat segons l'esquema dels plànols, complet (ex-
cepte l'equip estabilitzador/reductor) i col·locat

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,558.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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CAPITOL 06 Estudi de Seguretat i Salut                                     
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Annex 20. Pressupost pel coneixement 
de l’administració 

  



PRESSUPOST GENERAL PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Pressupost d’execució material (PEM)…………………………………. 4,777,952.59 

Despeses generals (13%)………………………………………………….…..621,133.84 

Benefici industrial (6%)……………………………………………………….286,677.16 

IVA (21%)…………………………………………………………………..1,194,010.35 

Pressupost d’execució per contracte………………………………….….6,879,773.84 

Expropiacions………………………………………………………………...460,300.58 

Serveis afectats……………………………………………………………………….0.00 

Pressupost per a coneixement de l’administració………………………..7,340,074.42 

 

El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de SET 

MILIONS TRES-CENTS QUARANT MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB 

QUARANTA-DOS CÈNTIMS. 



 

Annex 21. Reportatge fotogràfic 

 

  



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 

Projecte de nova carretera d’enllaç entre la MA-6014 i la MA-19 a la Marina de Llucmajor 
 

Annex 21. Reportatge fotogràfic 

Pàg. 2 

En el present annex s’exposen les fotografies realitzades en les diferents visites a camp 

realitzades, que són d’interès per a la concepció del projecte que s’exposa, o suposen detalls 

d’aspectes que s’hi tracten. 

  
Carril bici Ma-6020 Rotonda sortida 15. Ma-19 

  
Carril bici rotonda sortida 15. Ma-19 Intersecció Maioris Ma-6014 

  
Intersecció Maioris Ma-6014 Intersecció Maioris Ma-6014 
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Linia MT evitada Secció típica camí de Sa Torre 

  
Pedrera propera a la traça Pedrera propera a la traça 

  
Penyasegats de roca calcària Pedreres als penyassegats de marès 

  
Sòl de la zona Sòl de la zona 

  
Afloració de roca Afloració de roca 
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Tall de terreny. Traça de la linia ferroviària 

Palma-Santanyí 
Pont de la línia ferroviària Palma-Santanyí. 

Col·lector. 

  
Detall tubs col·lectors. Detall paret de pedra seca típica de la illa. 

 
Tortuga de terra mediterrània. Espècie protegida. 

 


