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1. Introducció 

1.1 Enquadrament del projecte, títol, localització, clau, encàrrec i redacció 
 

El present Projecte de Fi de Carrera defineix l’estudi d’alternatives i posterior redacció tècnica 
de la solució adoptada del condicionament de la carretera TV-3531. Aquesta carretera uneix els 
municipis de Gandesa i Bot, a la comarca de la Terra Alta. 

El títol del projecte és Projecte de condicionament de la carretera TV-3531 

La localització del present projecte es situa a la comarca de la Terra Alta, al sud-oest de la 
província de Tarragona i afecta els termes municipals de Gandesa i Bot. 

La clau amb el que està registrat a la secretaria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona és 722-PRO-CA-6016 

L’encàrrec del present projecte és del Departament d’Infraestructura del Transport i Territori de 
l’ETSECCP. Tutoritzat per en Daniel Rodríguez Aranda. 

La redacció del projecte ha estat realitzada per en Josep Lluís Soldevilla Cabau, Enginyer 
Tècnic d’Obres Públiques especialitzat en Construccions Civils i estudiant de Segon Cicle 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la Universitat Politècnica de Catalunya.  

 

1.2 Justificació del projecte i objectius generals i particulars  
 

El present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 té la seva base en el que 
s’estableix al Pla territorial de les Terres de l’Ebre,  aprovat pel Consell Executiu del Govern de 
la Generalitat de Catalunya el dia 27 de juliol de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 
d’agost de 2010.  

És el capítol 6 del Pla territorial el que està dedicat al sistema d’infraestructures de mobilitat i 
transport. En l’àmbit de la xarxa viària, que és el que afecta al present Projecte, el Pla defineix 
cinc tipologies de vies, essent qualificada la TV-3531 com a Via estructurant secundària, amb 
una funcionalitat territorial d’escala comarcal i de cohesió de sistemes urbans i amb una 
funcionalitat viària d’accessibilitat estructurant comarcal i de connectivitat entre les polaritats i el 
seu entorn. 

En les propostes per a la xarxa viària, el Pla especifica textualment com a trams a millorar i de 
nova creació en el seu apartat 6.3.4.2.4:  

• “Reforçament del sistema urbà de Gandesa. Un dels objectius del Pla és el de millorar 
les comunicacions de la Terra Alta. En aquest sentit, el Pla proposa el condicionament 
de les carreteres TV-3531, T-334 i la T-362, incloses les variants (en estudi) de Bot i 
Horta de Sant Joan, per tal de poder establir una relació urbana entre les poblacions 
d’Arnes, Bot, Horta de Sant Joan i Prat de Comte amb Gandesa i Batea. Per tal de no 
condicionar els estudis de viabilitat d’aquestes variants, com també les futures anàlisis 
tècniques i mediambientals, el Pla opta per grafiar-les de manera indicativa, sense 
esquematitzar una solució primerenca.”1 

                                                            
1 Generalitat de Catalunya: Pla territorial de les Terres de l’Ebre, 2010, p.6.28. 
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Per tant, del Pla Territorial s’extreu la previsió de la redacció del present Projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531, sense definir cap criteri específic en el seu 
condicionament ni especificar la conveniència de la possibilitat de modificar el traçat quedant 
aquest aspecte pendent per a la redacció del projecte. En aquest sentit, també, el Pla no 
especifica cap prioritat temporal.  

A partir d’aquestes directrius que estableix el Pla Territorial, es concep el present projecte 
acadèmic de fi de carrera per donar una proposta de solució per a la millora de la carretera TV-
3531. Aquest projecte té la categoria de projecte constructiu on es defineix la solució escollida 
a partir un d’estudi d’alternatives previ. 

En base a la justificació exposada, el present projecte té l’objectiu de definir una proposta de 
condicionament de la carretera TV-3531, que tal i com es defineix a la Norma 3.1 – IC, aquests 
tipus de projectes són aquells que tenen com a finalitat modificar les característiques 
geomètriques de la carretera existent, amb actuacions que tendeixin a millorar els temps de 
recorregut, el nivell de servei i la seguretat de circulació. 

En la fase d’estudi d’alternatives, detallada al corresponent annex número 5, es busca definir, 
justificar i projectar la solució més adequada entre diferents alternatives. Un cop triada la 
solució, es desenvolupa aquesta amb tots els elements necessaris per tal de definir-la 
correctament tant a nivell geomètric com constructiu.  

 

1.3 Antecedents  
 

D’acord amb el que s’exposa al Pla Territorial, el present projecte de condicionament de la 
carretera TV-3531 té per objectiu ajudar a millorar les comunicacions a la Terra Alta. Aquesta 
comarca, amb una superfície de 743 km2, està situada a l’extrem sud-oest de Catalunya. 
Pertany a la província de Tarragona i forma part de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, 
àmbit que engloba les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. 
Limita al nord-est amb la Ribera d’Ebre, al sud-est amb el Baix Ebre i a l’oest amb la 
Matarranya, aquesta última pertanyent a l’Aragó. És la comarca més ruralitzada i més 
muntanyosa de les quatre que formen les Terres de l’Ebre.  

Un total de 12 municipis formen la comarca: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La 
Fatarella, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Vilalba 
dels Arcs i la capital comarcal, Gandesa. Amb una població de 12.713 habitants, el 28% es 
concentren a Gandesa amb 3.612 habitants, segons les dades de l’Idescat corresponents a 
l’any 2012.L’activitat econòmica de la comarca està basada en el sector primari, principalment 
en l’agricultura, destacant els conreus de la vinya,  la olivera i les varietats de fruita. L’activitat 
industrial existent es dedica quasi en la seva totalitat a la indústria agroalimentària. Per altra 
banda, cal destacar l’increment del sector serveis, en especial l’hostaleria, que s’ha 
especialitzat en el turisme rural 

La comarca de la Terra Alta disposa d’un conjunt de carreteres que l’articulen destacant entre 
elles la N-420 i la C-43. La N-420 és de titularitat estatal i depèn del Ministeri de Foment.  Al 
seu pas per la Terra Alta la creua d’oest a est dividint la comarca en dues parts pràcticament 
iguals. Provenint des de Calaceit, entra al territori català pel municipi de Caseres fins a arribar a 
Gandesa. Des d’aquest punt, gira lleugerament en direcció nord-est fins a dirigir-se a Les 
Camposines, al terme municipal de la Fatarella, i ja abandona la comarca per endinsar-se a la 
Ribera d’Ebre en direcció a Móra d’Ebre i Móra la Nova.  Aquesta carretera disposa al llarg de 
tot el seu pas de la comarca de la Terra Alta d’una calçada d’amplada igual o superior a 7m.  
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La C-43 és de titularitat catalana i depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat forma 
part de la Xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Té el seu origen a la cruïlla amb 
la C-12 a Benifallet, a la comarca del Baix Ebre, i finalitza a Gandesa a la cruïlla amb la N-420 
a la plaça de la Farola.  

La resta de carreteres de la Terra Alta formen part de la xarxa comarcal i són totes elles de 
titularitat catalana dividint-se la gestió entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la 
Diputació de Tarragona. Entre les diferents carreteres, cal destacar l’eix format per les 
carreteres T-330, T-333 i N-230b, que des de la frontera amb Aragó al municipi d’Arnes i 
enllaçant amb la A-231 com a continuació natural per terres aragoneses, comunica aquest 
municipi amb els d’Horta de Sant Joan, Prat de Comte i enllaça amb la C-12 a l’alçada de 
l’Assut de Xerta vorejant el Parc Natural del Ports. A la vegada, aquesta via és la sortida al mar 
més ràpida que té la zona del nord de Terol. En una primera fase des de l’octubre del 2002 fins 
al gener del 2004 es va remodelar el tram de la T-330 entre Arnes i Horta de Sant Joan per tal 
d’adaptar les característiques de la carretera a una de tipus C-60. Posteriorment, des de 
l’octubre del 2006 fins al març del 2010 es va remodelar el tram format que pes carreteres T-
330, T-333 i N-230b des d’Horta de Sant Joan fins a enllaçar amb la C-12. 

 

Figura 1.- Xarxa viària de la comarca de la Terra Alta 
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La carretera objecte del present projecte de condicionament, la TV-3531, uneix els municipis de 
Gandesa i Bot. Segons el Catàleg de Carreteres de Catalunya 2011 té el  seu inici a la cruïlla 
amb la C-43 a Gandesa, al carrer de Sant Miquel, 70, i amb un trajecte de 8,99 km finalitza a la 
cruïlla amb el carrer d’Antoni Gaudí, a l’entrada de Bot. 

Segons s’especifica al Catàleg de Carreteres de Catalunya 2011, la TV-3531 és una carretera 
convencional de calçada única atenent a la Classificació Tècnica i forma part de la Xarxa 
comarcal atenent a la Classificació funcional. Està assignada al Servei Territorial de Mobilitat 
de les Terres de l’Ebre.  

La carretera TV-3531 junt amb la T-334 forma un eix que comunica els municipis d’Horta de 
Sant Joan i Bot amb la capital comarcal, Gandesa. A la vegada, aquest eix viari enllaça pel seu 
costat oest amb la T-330 poc després del nucli d’Horta de Sant Joan esdevenint d’aquesta 
manera un segon eix de vertebració de la meitat sud de la comarca junt amb el format per les 
carreteres T-330, T-333 i N-230b. 

La carretera TV-3531 té un primer tram que discorre per l’interior del nucli urbà de Gandesa, el 
qual no resulta afectat pel present projecte, i és a partir del PK 0-480 on s’inicia el tram 
interurbà que serà objecte de l’estudi. En el seu traçat entre els nuclis de Gandesa i Bot, la 
carretera es pot dividir en dos trams. 

El primer d’ells, des del PK 0-480 fins al PK 5+480, s’inicia a la sortida del municipi de Gandesa 
i finalitza a la cruïlla amb la carretera T-362. Aquest tram és bastant rectilini amb un suau 
pendent descendent al llarg del seu pas entre camps de conreu, això permet l’existència de 
diversos trams on es permet l’avançament. La velocitat màxima de la carretera és de 80 km/h 
tot i que hi ha diversos trams on la velocitat màxima recomanada és inferior degut  als revolts. 

 

Imatge 1.- Imatge de la carretera TV-3531 a la sortida del nucli de Gandesa 
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El segon d’ells, des del PK 5+480 fins al PK 8+990, s’inicia a la cruïlla amb la carretera T-362 i 
finalitza a Bot, coincidint amb el límit de la carretera en aquest municipi. Donat que per arribar 
fins a Bot ressegueix els barrancs de Bellido i de l’Estret d’en Vidal la carretera és més virada 
amb diversos trams de recomanació de velocitat màxima inferior a l’específica de la carretera.  
Aquestes limitacions són en primer lloc de 60 km/h i posteriorment de 40 km/h en un tram de 
més de 800 metres, des del P.K. 7+280 fins al P.K. 8+180. Finalment, i un cop creuats els 
barrancs, la carretera suavitza el seu traçat en els últims metres del seu recorregut fins arribar 
al nucli de Bot. 

 

Imatge 2.- Imatge de la carretera TV-3531 en el punt en que creua el barranc de l’Estret d’en Vidal 

En ambdós trams, la secció tipus de calçada és de plataforma única  amb una amplada total de 
6 metres amb un carril de circulació per sentit i sense existència de vorals.  
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2. Documents que formen el projecte 
 

El present Projecte de Fi de Carrera d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports que defineix el 
projecte de condicionament de la carretera TV – 3531 està format pels següents documents: 

• Document número 1 – Memòria i Annexos 
- Annex número 1: Antecedents 
- Annex número 2: Topografia 
- Annex número 3: Planejament urbanístic 
- Annex número 4: Estudi de trànsit 
- Annex número 5: Estudi d’alternatives 
- Annex número 6: Traçat 
- Annex número 7: Drenatge 
- Annex número 8: Geologia i geotècnia 
- Annex número 9: Moviments de terres 
- Annex número 10: Ferms i paviments 
- Annex número 11: Estructures 
- Annex número 12: Senyalització 
- Annex número 13: Estudi d’interseccions 
- Annex número 14: Il·luminació 
- Annex número 15: Serveis Afectats 
- Annex número 16: Expropiacions 
- Annex número 17: Estudi de Seguretat i Salut 
- Annex número 18: Pla d’obra 
- Annex número 19: Justificació de preus 
- Annex número 20: Pressupost per al coneixement de l’administració 
- Annex número 21: Pla de control de qualitat 
- Annex número 22: Reportatge fotogràfic 

 
• Document número 2 – Plànols 

 
• Document número 3 – Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

 
• Document número 4 - Pressupost 

 

3. Dades de partida 
 

La correcta definició de la millor solució adoptada requereix del coneixement d’una sèrie 
d’informació que permeti caracteritzar l’entorn en el que s’integrarà el present projecte. 
Aquestes dades necessària provenen d’orígens molt diferents tals com el planejament 
urbanístic, el trànsit a canalitzar, els condicionants orogràfics, geològics i climatològics i la 
normativa vigent a seguir de les diferents administracions implicades. 

 

 

3.1 Planejament urbanístic 
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El planejament urbanístic condiciona els espais susceptibles de ser travessats per la traça 
projectada. En aquest aspecte, les dues administracions que regulen més detalladament el 
desenvolupament del territori són la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments dels municipis 
implicats. 

La Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla Territorial General i el Pla Territorial de les Terres 
de l’Ebre defineix les línies bàsiques del desenvolupament territorial de l’entorn de l’àmbit del 
projecte. Així mateix, hi ha diversos plans territorials sectorials que també influeixen que en el 
nostre cas són el Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya 2006 – 2026, en matèria de 
vies de comunicació i la Xarxa Natura 2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural que determina els 
hàbitats naturals a conservar. 

El detall de l’estructuració municipal, els eixos i estratègies de creixement així com la 
qualificació dels sòls ve determinat pel Pla d’Ordenació Municipal Urbana (POUM) de cada 
municipi afectat per l’àmbit del projecte, els quals són Gandesa i Bot. 

El Pla Territorial General de Catalunya, és un instrument marc que pretén orientar les accions a 
emprendre els poders públic. Donat el seu caràcter general sobre tot el territori català no 
especifica cap acció concreta sobre la carretera objecte del present projecte. És en el Pla 
territorial de les Terres de l’Ebre on s’especifica la proposta de millora a realitzar sobre la 
carretera TV-3531 tal i com s’ha especificat a l’apartat 1.2 del present document.  

 

 

Figura 2.-Actuacions viàries proposades al Pla  Territorial de les Terres de l’Ebre 

 

Referent a la Protecció d’espais mediambientals, els documents de referència són el Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la Xarxa Natura 2000. D’aquests dos marcs normatius 
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s’observen dos zones de protecció especial propers a l’àmbit del present projecte, els quals són 
són les Serres de Pàndols-Cavalls i la Ribera de l’Algars. Aquests dos espais són els més 
propers a l’àmbit del projecte però sense que en cap moment puguin quedar afectats per les 
diferents alternatives del present projecte. És a dir, el projecte de condicionament de la 
carretera TV-3531 no té cap afectació sobre els espais protegits. 

Finalment, la ordenació urbanística a respectar és la dels termes municipals que travessa la 
traça del present projecte, Gandesa i Bot. Respecte a la capital comarcal, l’ordenament vigent 
es basa en Normes Subsidiàries i les directrius relatives a la xarxa viària són molt genèriques i 
no especifica res sobre la carretera TV-3531, de manera que tota la informació que no quedi 
especificada a les Normes Subsidiàries cal cercar-la al planejament territorial existent de rang 
superior  

Per l’altre costat, el municipi de Bot disposa d’un POUM aprovat l’any 2005 té un capítol dedicat 
a la xarxa viària on s’especifiquen directrius a considerar. En aquest sentit, el POUM fixa de 
cara al present projecte que:  

• D’acord amb la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres, vigent en el moment de 
redacció del POUM, la traça actual de la carretera TV-3531 disposa d’una franja de 
25m a cada costat de la carretera on està prohibida l’edificació. Espai, per tant, 
disponible per a la rectificació del traçat que es necessiti per al present projecte. 

• L’accés a Bot per la carretera TV-3531 preveu la construcció d’una rotonda  que crei un 
nou accés a la zona oest de Bot. Actualment, aquesta rotonda ja està construïda i 
exerceix la funció de fer la transició de carretera a travessera urbana amb voreres 
urbanitzades. D’aquesta manera, aquesta rotonda constituirà el límit de l’àmbit del 
projecte en el municipi de Bot. 

 

3.2 Trànsit 
 

És primordial tenir caracteritzat el trànsit que actualment circula per la carretera objecte del 
present projecte per tal de determinar l’escenari de trànsit futur. Aquesta prognosi és 
necessària per garantir un nivell de servei adequat de la carretera al llarg de la seva vida útil. 

Per a la realització d’aquesta prognosi es parteix de les dades disponibles de les diferents 
campanyes d’aforament realitzades per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
de Territori i Sostenibilitat (anteriorment anomenat Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques). De les diferents estacions d’aforament disponibles a l’entorn del projecte, s’ha 
escollit l’estació 194-343, situada al PK 0+500 de la carretera T-334 pels següents motius:  

• És l’estació de la que es disposen les dades de més campanyes d’aforament, 4 en total 
(anys 2003, 2006, 2008 i 2012). 
 

• En les diferents campanyes té una IMD similar a les dades de l’estació 93531043. 
(l’única situada sobre la pròpia carretera TV-3531, però de la qual només es disposa de 
les dades d’una campanya, l’any 2009). 
 

• Forma part de l’eix format per les carreteres TV-3531 i T-334 que uneix Gandesa amb 
la carretera T-330 passant pels municipis de Bot i Horta de Sant Joan. Comparant les 
dades de les 2 estacions podem suposar que la mobilitat generada entre els diversos 
municipis que comunica és molt similar i per això les dades de les IMD són similars 
estan situades les 2 estacions a cada extrem d’aquest eix viari.  
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A partir de les dades dels aforaments disponibles, es comprova l’evolució del trànsit al llarg dels 
diferents anys de registres: 

Any IMD IMDpesants ∆IMD ∆IMDpesants 
2003 1182 24    
2006 1156 66 -0,73% 58,33% 
2008 1131 14 -1,08% -39,39% 

2012 1349 31 4,82% 30,35% 

      1,56% 3,24% 
 

Taula 1.- IMD de vehicles lleugers i pesats a l’estació seleccionada per realitzar la prognosi de trànsit 

D’aquestes dades es realitza la prognosi de trànsit necessària per determinar el trànsit que 
circularà per la carretera al llarg de la seva vida útil i els nivells de servei associats. D’acord 
amb la metodologia detallada al corresponent annex número 4, referent a l’estudi del trànsit, es 
determinen les següents IMD: 

 

 

 

 

I els nivells de servei associats a aquestes intensitats seran: 

2016 2026 2036 
IMD I NdS IMD I NdS IMD I NdS 

1432 277 B 1662 322 B 1928 374 C 
 

Taula 2.- Nivells de servei en el moment de posada en servei, als 10 anys i a l’horitzó 2036 

És a dir, en la posada en servei i al cap de 10 anys de vida el nivell de servei es manté en el 
nivell B, qualificat com estable a alta velocitat, mentre que al final de la vida útil el servei baixa 
un esglaó per situar-se en el nivell C, qualificat com estable. Ambdós valors són totalment 
satisfactoris per garantir unes condicions de fluïdesa en la circulació acceptables.  

 

3.3 Marc geològic i geotècnic 
 

El correcte coneixement de la geologia del terreny és necessari per la caracterització del sòl i el 
seu comportament geotècnic  de cara a suportar correctament les sol·licitacions del trànsit que 
circuli sobre la carretera objecte del present projecte.  

D’acord amb la informació disponible, la zona afectada per la traça es troba situada al límit de 
la Depressió de l’Ebre, just quan s’inicien les dificultats orogràfiques de la Serralada Litoral-
Catalana. Les dues unitats de relleu tenen característiques molt diferenciades, però en tot cas, 
els materials de les dues zones es troben recoberts per sediments d’edat quaternària, que 
consisteixen en nivells de terrassa corresponents als rius Matarranya i Algars, en dipòsits 

IMD2016 = 1432  IMDp2016 = 33 

IMD2036 = 1928  IMDp2036 = 44 
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al·luvials que recobreixen els fons, en dipòsits col·luvials de poca extensió i també, en dipòsits 
de zones endorreiques. 

D’acord amb la memòria del full 41 del mapa geotècnic de l’IGME a escala 1:200.000, el qual 
correspon a la zona de l’àmbit del present projecte, tota la zona afectada per la traça projectada 
correspon a la Regió II -  Àrea II4 segons criteris de divisió geotècnica tal i com s’ha definit en 
el mencionat document. Aquests criteris, atribueixen les següents característiques 
geotècniques als terrens associats: 

- Regió II: Abraça tota l’àrea ocupada pels materials terciaris de la Depressió de l’Ebre i 
el Clot de Mora, i pels materials, fonamentalment quaternaris de la Plana costera. Els materials 
que la integren són de tipus sedimentari i ocupen una extensa zona del full. El relleu que 
presenta està format, de manera primordial, per zones planes. 

 
El conjunt dominant és el substrat, encara que les formacions superficials tenen un 
desenvolupament rellevant dins de la regió.  
 

- Àrea II4: Formada per materials en els que la presència de margues i, fonamentalment 
guix, és molt significativa. 

El comportament geotècnic de l’àrea II4 està considerada com terreny amb condicions 
constructives desfavorables. En aquests terrenys s’inclouen les zones amb problemàtica en 
algun sentit que presenten problemes seriosos de consideració ineludible en quant a la 
construcció en general es refereix. 

Aquestes zones obliguen, sobre tot, a reserves de tipus geotècnic, a una litologia suficientment 
plàstica com per inspirar prevencions en referència a l’aparició d’assentaments, esllavissades i 
altres problemes derivats. 

Quan localment es presenten problemes de tipus geomorfològic i/o hidrològic, com succeeix 
freqüentment, les condicions es fan encara més delicades, amb el que es justifica la 
qualificació. 

En resum, la seva capacitat de càrrega és mitja i els assentaments també seran de magnitud 
mitja. Té la possibilitat d’aparició d’assentaments bruscos o enfonsaments.         

4. Estudi d’alternatives 
 

Tal i com s’ha comentat a la introducció, al ser un projecte de condicionament, s’ha intentat 
respectar al màxim el traçat existent. En aquest sentit, però, degut a d’altres factors que s’han 
considerat, les tres alternatives definides no són únicament una correcció del traçat existent de 
la carretera TV-3531. Tot i així, les tres alternatives en comú tenen la millora del tram entre el 
municipi de Bot, el pas a través del barranc de l’Estret d’en Vidal i la continuació fins arribar a 
l’enllaç amb la carretera T-362. Aquest enllaç és un condicionant del projecte, donat que per no 
afectar la carretera T-362 amb ampliacions o modificacions del traçat d’aquesta, el projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531 exigeix que es respecti el punt d’aquest enllaç i el nou 
traçat hi passi per ell per tal de només haver de modificar-lo per tal de millorar la seva seguretat 
però mantenint la seva posició actual. 

Cal esmentar, a més a més, que donat que el present projecte té per objecte el condicionament 
de la carretera TV-3531, les tres alternatives intenten respectar al màxim el traçat existent 
sempre fent la correcció geomètrica necessària de carretera per tal de millorar el temps de 
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recorregut, el nivell de servei i la seguretat de circulació d’acord amb el que s’estableix a la 
norma 3.1-IC relativa a traçat.  

D’acord amb aquesta consideració, la primera alternativa consisteix en el condicionament de 
tota la carretera TV-3531 des de la sortida del nucli de Gandesa fins a l’entrada de Bot.  

Les alternatives 2 i 3, tenen un segon objectiu que és millorar la comunicació de la comarca 
des d’un punt de vista de millorar la xarxa viària completa i no només la millora de les 
comunicacions punt a punt. En aquest sentit, l’alternativa 2 proposa la millora del traçat de la 
carretera TV-3531 des de Bot fins a l’enllaç amb la carretera T-362 i des d’aquest punt, procedir 
a la correcció de la carretera T-362 fins a l’enllaç amb la N-420 deixant la resta del tram de la 
carretera TV-3531 des de l’enllaç amb la T-362 fins a Gandesa amb l’estat actual. 

Finalment, l’alternativa 3 proposa, igual que les anteriors, la millora del traçat de la carretera 
TV-3531 des de Bot fins a l’enllaç amb la carretera T-362. Des d’aquest punt, aquesta proposta 
continua amb la correcció de la carretera TV-3531  i finalment es desvia cap al nord amb un 
traçat totalment nou fins a connectar amb la carretera N-420 a l’enllaç est existent de la variant 
del Coll del Moro. Aquest nou traçat implica la creació d’un nou enllaç que connecti amb la 
resta del tram que no es millora de la TV-3531 fins a Gandesa i l’ampliació de l’enllaç existent a 
la carretera N-420. 

  

Figura 3.- Traça proposada de les tres alternatives definides 

Donat que les tres alternatives comparteixen un mateix tram comú, a l’hora de definir els traçats 
de les diferents alternatives s’ha considerat el PK 0+000 a l’entrada del municipi de Bot 
provenint des de Gandesa. A més a més, donat que és el tram més complex orogràficament, 
considerar l’inici en aquest punt facilita el disseny del traçat mitjançant el suport informàtic 
necessari. Aquest criteri entra en contradicció amb la consideració del sentit de la carretera 
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establerta al catàleg de carreteres de la Generalitat de Catalunya, el qual considera el PK 
0+000 a Gandesa. Aquest canvi d’inici es realitza per facilitar el treball tècnic i no té cap 
afectació sobre l’especificat en el Catàleg, donat que un cop es determini l’alternativa escollida, 
la col·locació de l’origen de les fites quilomètriques no té cap relació amb l’origen fixat per al 
disseny tècnic i aquestes es situaran d’acord amb els organismes públics competents sobre la 
carretera. 

 

4.1. Alternativa 1 
 

La primera alternativa consisteix en el condicionament complet de la carretera TV-3531 
existent. Des de l’inici a la sortida del nucli de Gandesa fins arribar a l’entrada de Bot.  

Aquest condicionament consisteix en la correcció geomètrica de tota la carretera per tal de 
millorar el temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de circulació. Així doncs,  
implica l’ampliació de la secció transversal de la calçada , la rectificació de totes les corbes i la 
millora de tot el traçat existent. El nou traçat intenta, això sí, respectar al màxim l’ existent donat 
que assumeix que el recorregut existent ja és la millor opció per unir els dos municipis i 
d’aquesta manera es minimitza l’ocupació de nous espais.  

 

4.2. Alternativa 2 
 

La segona alternativa consisteix en el condicionament de la carretera TV-3531 fins a l’enllaç 
amb la carretera T-362 i seguir amb el condicionament del traçat d’aquesta segona carretera 
fins a l’enllaç amb la carretera N-420. Des de l’enllaç entre les carreteres TV-3531 i T-362, es 
manté l’estat actual de la carretera TV-3531 fins al nucli de Gandesa. Amb aquesta alternativa 
es modifica la prioritat de les carreteres al crear-se un eix resultant de la unió d’aquestes dues 
carreteres que comunica directament el nucli de Bot amb la N-420.  

Com ja s’ha descrit anteriorment, el traçat resultant del condicionament de la carretera TV-3531 
és el mateix que a l’alternativa 1. En canvi, el traçat actual de la T-362 és  molt complex per 
remuntar la Solà dels Calars i al llarg del seu recorregut de 2 quilòmetres ha d’ascendir 120 m. 
El condicionament d’aquest traçat per tal d’adequar-se a les prescripcions de la Norma 3.1 
exigeix una variant del traçat existent per poder guanyar cota i destacables moviments de 
terres per tal d’encaixar el traçat a la complexa orografia d’aquest tram.  

La intersecció amb la N-420 consistiria en la millora de l’existent per poder absorbir l’augment 
de trànsit que es produiria i evitar possibles esperes d’incorporacions superiors a les 
acceptables.  

 

4.3. Alternativa 3 
 

Aquesta última alternativa consisteix novament en el condicionament de la carretera TV-3531 
des de Bot. En aquest cas la millora del traçat actual arriba fins al Mas de la Campana, situat 
aproximadament al PK 4 actual, i des d’aquest punt es proposa un nou traçat a través de los 
Calars per dirigir-se fins a la N-420. Novament, el traçat final de la TV-3531 fins al nucli de 
Gandesa quedaria tal i com està actualment. 
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La connexió amb la N-420 aprofitaria l’enllaç existent al costat est de la variant existent del Coll 
del Moro i s’executarien les obres necessàries per tal d’ampliar i millorar el nus existent amb 
l’execució d’una nova rotonda i dos ramals nous d’entrada i sortida a la N-420. 

El nou traçat proposat transcorre per uns terrenys menys agressius i l’encaix d’aquest amb el 
terreny natural és més suau. D’aquesta manera, els moviments de terres necessaris són 
menors que en l’alternativa anterior.  

 

4.4. Anàlisi econòmica 
 

L’anàlisi econòmica té per objectiu definir des d’un punt de vista de la rendibilitat econòmica 
quina alternativa és millor. Aquest serà un dels paràmetres que es consideraran en el posterior 
anàlisi multicriteri.  

L’estudi econòmic es realitzarà en base a les Recomendaciones para la evaluación económica, 
coste – beneficio de estudios de proyectos de carreteras MOPU. Servicio planeamiento – Junio 
1990. D’acord amb aquest document s’estableixen les diferents despeses a considerar en tots 
els aspectes que influeixen en la rendibilitat econòmica d’una carretera 

En el corresponent annex número 5 referent a l’estudi d’alternatives es detallen tots els càlculs 
de costos i beneficis de les 3 alternatives, adjuntant-se a continuació els paràmetres més 
representatius: 

- Cost actualitzat net: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
CAN  5.103.761,17 € 6.267.181,79 € 4.899.883,66 € 

 

Taula 3.- Costos nets acumulats actualitzats de les diferents alternatives  

 
- Benefici actualitzat net: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
BAN  18.988.732,54 € 9.767.764,02 € 14.244.945,79 € 

 

Taula 4.- Beneficis nets acumulats actualitzats de les diferents alternatives  

 
- Valor actualitzat net: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
TIR  13.884.971,38€ 3.500.582,23€ 9.345.062,13€ 

 

Taula 5.- Valor actualitzat net de les diferents alternatives  
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- Taxa interna de retorn: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
TIR  19,59% 0,01% 13,99% 

 

Taula 6.- Taxes internes de retorn de les diferents alternatives  

 
- Relació cost – benefici: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
B/C  3,72 1,56 2,91 

 

Taula 7.- Relació cost – benefici de les diferents alternatives  

 
- Període de recuperació de la inversió: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
T  6 14 8 

 

Taula 8.- Període de recuperació de la inversió de les diferents alternatives  

 

4.5. Anàlisi multicriteri 
 

Ens indicadors de rendibilitat econòmica s’obtenen a partir de saber els costos i beneficis nets 
però hi ha una sèrie d’altres criteris que influeixen en l’elecció d’una alternativa. Aquests són els 
criteris ambientals, funcionals i territorials. És a dir, el seu impacte en el territori des d’un punt 
de vista ecològic i de servei social per al desenvolupament del territori. 

Agrupats en aquests 4 criteris principals, s’han definit un total de 14 indicadors per valorar les 
diferents alternatives estudiades. D’acord amb això, l’anàlisi multicriteri realitzat dóna les 
següents puntuacions: 
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VALORACIÓ  RESULTAT 

CRITERIS  INDICADOR  PES  ALT 1  ALT2  ALT3  ALT 1  ALT2  ALT3 

Econòmics 
TIR  0,2 10 5 9  20,00  10,00 18,00

VAN  0,05 10 0 9  0,50  0,00 0,45

Total  0,25      

Ambientals 

Soroll  0,05 6 6 9  0,30  0,30 0,45

Vegetació  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Fauna  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Paisatge  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Ocupació de terrenys  0,05 6 9 8  0,30  0,45 0,40

Total  0,25      

Funcionals 

Afeccions durant les obres  0,05 7 7 9  0,35  0,35 0,45

Seguretat vial  0,05 7 9 9  0,35  0,45 0,45

Durada de les obres  0,05 7 7 9  0,35  0,35 0,45

Absorció IMD  0,1 5 8 9  0,50  0,90 0,05

Total  0,25                  

Territorials 

Integració en la planificació  0,1 6 8 9  0,60  0,80 0,90

Connectivitat amb la xarxa  0,1 7 8 9  4,90  5,60 6,30

Permeabilitat  0,05 5 8 8  0,25  0,40 0,40

Total  0,25                  

29,15  20,95 29,50
 

Taula 9.- Anàlisi multicriteri  

 

D’acord amb els resultats s’observa que l’alternativa 2, condicionar la totalitat de la traça 
existent és la pitjor alternativa. Entre les altres dues alternatives, si bé des d’un punt de vista 
purament econòmic és millor l’alternativa 1, en el conjunt de tots els criteris dóna millor 
puntuació l’alternativa 3, i serà sobre aquesta la que es desenvolupi la redacció del present 
projecte. 

5. Descripció i justificació de la solució adoptada 
 

L’àmbit d’actuació del present projecte s’inicia a la sortida del nucli urbà del municipi de Bot, 
concretament un cop superada la rotonda que dóna entrada al nucli. A partir d’aquest punt, el 
nou traçat es dirigeix cap a l’est per tal d’encarar i superar el barranc de l’Estret d’en Vidal, punt 
més baix de tot el traçat, i recuperar la traça de la carretera existent. Des d’aquest punt, PK 
0+850, i fins a l’enllaç amb la carretera T-362, PK 3+150, el nou traçat ressegueix la carretera 
existent rectificant el traçat actual per tal d’adaptar les corbes a la Norma. Aquest és el tram 
més dur de tot el traçat donat que intenta adaptar-se al màxim a l’accidentada orografia existent 
per tal de sortir de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal. Al llarg de quasi 2 km supera un 
desnivell de 90 metres amb rampes continues del 5,5 i 4,5% sempre respectant les longituds 
màximes establertes a la norma per tal de no necessitar la implantació d’un carril per a vehicles 
lents.  
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El recorregut a través de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal fins a sortir-ne i encarar la 
plana que rodeja el municipi de Gandesa és el tram més complicat del traçat per tres motius: 

- La pròpia accidentalitat orogràfica que condiciona el traçat i cal adaptar-lo al màxim per 
tal de minimitzar els moviments de terres. 

- Respectar el traçat existent donat que es tracta d’un projecte de condicionament de 
traçat existent.  

- D’acord amb l’estudi de tràfic i els resultats obtinguts de la prognosi de nivells de servei, 
donada la baixa IMD de la carretera no es considera necessària la col·locació d’un carril 
addicional en rampa per a vehicles lents. D’aquesta manera, s’ha estudiat curosament la 
coordinació dels traçats en planta i alçat per tal de complir els requisits fixats a la Norma per tal 
de no necessitar aquest carril extra.  

Un cop superada aquesta dificultat orogràfica i a partir de l’enllaç amb la carretera T-362 el 
traçat es suavitza totalment i ja entra en una zona plana envoltada de camps de conreu. El 
traçat proposat continua seguint l’existent fins al PK 4+580, des d’on es desvia i s’inicia un 
traçat totalment nou cap al nord on connecta amb la N-420 a l’enllaç existent al costat est de la 
variant del Coll de Moro. En aquesta zona, es manté el traçat original de la carretera N-420 que 
superava aquest coll. Actualment aquest tram s’usa com accés als punts turístics del Poblat 
ibèric del Coll del Moro i el Mirador de la Batalla de l’Ebre. Aquest traçat està connectat pels 
seus costats oest i est amb la variant de la N-420 que es va construir per superar aquesta 
dificultat orogràfica.  

En el punt on s’inicia el traçat nou, PK 4+580 s’ha previst un enllaç per connectar amb el traçat 
existent de la TV-3531 que es dirigeix fins al nucli de Gandesa a través del carrer Sant Miquel. 
L’últim tram del projecte, el que coincideix amb el nou traçat disposa d’un tram en rampa fins 
connectar amb l’enllaç amb la N-420. Per superar aquest desnivell també s’ha pogut encaixar  

el traçat sense necessitar la col·locació d’un carril addicional en rampa per a vehicles lents. El 
traçat finalitza en el PK 6+550,580 coincidint amb l’enllaç existent comentat anteriorment. 
Aquest enllaç disposa d’un pas subterrani per connectar el traçat original amb el nou en els dos 
sentits de la circulació pel seu costat est. És a dir, només disposa de connexió provenint i per 
dirigir-se a Gandesa. Caldrà completar aquest enllaç amb l’adequació i ampliació de les 
rotondes existents i amb els ramals de connexió provenint i en sentit Calaceit.  
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6. Elements constructius 

6.1 Traçat 
 

El traçat de la solució adoptada s’ha basat en el corresponent document normatiu depenent del 
Ministeri de Foment: la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 – IC Trazado. Les característiques 
principals de la solució projectada són les següents: 

Paràmetres basics  

Paràmetre Valor Unitat 
Longitud 6530,343 m 
Velocitat de projecte 60 km/h 
Desmunt màxim m 
Terraplè màxim m 

Secció Tronc 9 m 

Carril 3,5 m 

Voral 1 m 

Berma 0,75 m 

Rampa máxima 5,5 % 

Radi màxim 300 m 

Radi mínim 130 m 

Longitud recta máxima 479,522 m 

Longitud total de rectes 1666,170 m 

Longitud total de corbes 2936,338 m 

Kv concau màxim 5250 m 

Kv concau mínim 4325 m 

Kv convex màxim 15000 m 

Kv convex mínim 2225 m 

nº alineacions en planta 47 -- 

nº alineacions en alçat 9 -- 
Peralt màxim 7 % 

 

Taula 10.- Paràmetres bàsics del traçat 

El traçat en planta està format per 47 alineacions: 8 alineacions rectes, 13 corbes circulars i 26 
corbes de transició.  

El conjunt de rectes sumen una longitud total de 1666,170 metres, que representen el 25,51% 
del traçat. Descomptant les dues rectes situades a l’inici i final del traçat per tal d’enllaçar amb 
les vies existents, la recta més curta és de 176,639 metres i està situada entre els PK 
5+245,006 i PK 5+421,645 i la recta més llarga és de 479,522 metres i està situada entre els 
PK 4+031,783 i PK 4+511,305.Tal i com s’exposa al punt 5.5 del present annex, degut al fixat a 
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la Norma en referència a la coordinació dels elements de traçat, les corbes d’entrada i sortida a 
aquesta recta tenen uns radis associats de 300 metres. 

La longitud total de corbes suma 2936,338 metres, el 44,96% del traçat. Amb uns radis 
compresos entre 190 i 300 metres. Essent el radi mig ponderat de 270,168 metres. Això és un 
indicatiu de la complexa orografia en la que es situa la carretera. 

Les corbes de transició, per tal d’enllaçar rectes i corbes circulars sumen un total de 1927,835 
metres, que representen el 29,52% del traçat restant.  

El traçat en alçat està format per 9 alineacions amb una longitud total de 6575,311 metres.  

La longitud total en pendent suma 4819,804 metres, que representa el 73,30% de la longitud 
del traçat en planta, quedant els 1755,507 metres restant en longitud total en acords verticals.  

La pendent màxima és del 5,5% i la longitud d’aquesta és de 635,192 metres. Tot i així, a 
efectes de càlcul i per simplificar es considerarà la longitud total entre vèrtexs successius. 
D’aquesta manera, la longitud de rampa amb pendent màxima és de 937,149 m de longitud a 
5,5% situada entre el PK 0+556,397 i el PK 1+493,546. D’acord amb l’estudi realitzat a l’annex 
número 6, relatiu al traçat, no és necessària la implantació d’un carril addicional per a vehicles 
lents en aquesta rampa. 

D’acord amb la Norma i amb l’estudi de trànsit realitzat a l’annex 4, es defineix una secció 
transversal amb les següents característiques: 

Carrils (m) Voral (m) Berma (m) 
3,5 1,0 0,75 

 

Taula 11.- Secció transversal projectada 

          

6.2 Obres de drenatge 
 

S’han definit 6 obres de pas de drenatge transversal per tal d’evacuar les aigües de precipitació 
que la carretera intercepta. Paral·lelament, el drenatge de la carretera es garanteix amb 
l’execució de cunetes laterals en els trams en desmunt i cunetes de peu de talús al seu peu per 
tal de garantir l’estabilitat d’aquests. 

  

6.3 Geologia i geotècnia 
 

D’acord amb l’anàlisi de la informació geològica i geotècnica, el traçat de la carretera objecte 
del present projecte travessa terrenys formats per sediments d’edat quaternària format per 
lutites, margues, gresos i calcàries. Puntualment, on la traça creua o passa per les lleres dels 
diversos torrents, els sòls estan formats per dipòsits al·luvials a base de graves, sorres i llims.  

Les roques formades per margues i guixos són de poca capacitat portant i, a falta d’un estudi 
detallat geotècnic tant a nivell in situ mitjançant sondejos i extracció de mostres pel seu 
posterior tractament en laboratori, no sabem la influència negativa que tindran en el terreny. A 
més a més, també trobem roques de més resistència com són els conglomerats i les lutites. 
Respecte els sòls al·luvials també tenim barrejats materials de diverses resistències. 
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D’acord amb el que s’especifica a l’article 330.3.3 – Clasificación de los materiales, del Pliego 
de prescripciones técnicas generales para carreteras y puentes es classificarà el sòl sobre el 
que s’assentarà la carretera com Tolerable. Aquesta classificació és d’acord amb la 
interpretació geotècnica dels terrenys i també amb degut a la interpretació geològica donat que 
ens situem en un terreny amb guixos on podem tenir perills de deformacions i assentaments. 
Una característica que tenen els materials sota aquesta classificació. 

La correcta caracterització de l’esplanada es fa falta una correcta classificació dels materials 
del sòl per on transcorre el traçat de la carretera. Donat que, com ja s’ha comentat 
anteriorment, només es disposa de la informació teòrica del terreny sense tenir a l’abast una 
campanya in situ per ampliar i concretar aquesta informació es considerarà per tal de garantir la 
seguretat que podrem executar una esplanada de categoria E2, tant en desmunt com en 
terraplè al llarg de tot el recorregut. 

Tant en el cas de desmunt com en terraplè, els talussos combinen els següents criteris: 

• Seguretat: Per tal de garantir la pròpia estabilitat del talús a executar com per manca 
de la informació completa per conèixer les característiques del sòl. 

• Mediambientals: Per tal de garantir una correcta integració paisatgística de la carretera 
en l’entorn com per possibilitar la replantació de vegetació en els talussos. 

• Estat natural: Donat que el projecte és de condicionament i respecta en part el traçat 
actual, l’estabilitat actual dels talussos ens ofereix una referència fiable del rang 
d’inclinacions assolibles en el present projecte. 

D’acord amb aquestes consideracions i amb l’objectiu de la reutilització màxima dels volums 
excavats es proposen 2 talussos diferents a usar tant en cas de desmunt: 

• Talús 1(H):1(V) 
• Talús 3(H):2(V) 

En el cas de terraplens, només s’optarà pel talús 3(H):2(V) perquè aquestes zones seran 
usades per reutilitzar el material sobrant excavat. 

El fonament i el nucli dels terraplens s’executarà amb el material sobrant de l’excavació en 
zones de desmunt on aquest material estigui qualificat com tolerable seguint el definit al PG-3 
d’acord amb la Norma 6.1 – IC. La coronació dels terraplens s’executarà amb un paquet de 75 
cm de material seleccionat.  

Donada la falta d’informació precisa, es considera que tot el material provinent de la pròpia 
excavació es considera sòl tolerable per l’execució del nucli dels terraplens. En aquest sentit, el 
sòl seleccionat necessari per realitzar la coronació dels terraplens es projecta que serà tot 
d’aportació. 

Donada la manca de informació detallada sobre el terreny, el corresponent annex número 8, 
referent a la geologia i geotècnia es proposa un programa de treball que corrobori les hipòtesis 
realitzades sobre la qualitat dels sòls i el seu ús. Els assajos a realitzar segons el programa 
proposat són necessaris per comprovar que les propietats mecàniques del sòl són les 
adequades i es compleixen les característiques que se li han associat a partir de la informació 
disponible. Aquest treball tindrà una part de camp mitjançant sondejos, cales i assajos in situ i 
posteriorment un treball de laboratori. .          
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6.4 Moviments de terres 
 

A l’hora de definir el traçat proposat per com a solució per al present projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531, un dels criteris que s’ha seguit per tal d’ajustar la 
coordinació entre el traçat en planta i alçat ha estat el de la compensació dels volums de terres 
a mobilitzar. Aquest criteri és bàsic per ajustar el màxim el pressupost donat que el cost de 
transportar i reutilitzar les terres dins de l’obra és molt menor que la necessitat de transportar-
los fins a un abocador o l’adquisició de terres d’aportació. 

Així doncs, intentar reutilitzar al màxim les terres que s’excaven en els desmunts per tal d’usar-
les en els terraplens permet l’estalvi econòmic al transportar-se les terres exclusivament per 
dins de l’obra i, a la vegada, redueix al màxim l’impacte ambiental amb l’entorn. 

L’elecció dels talussos, determinats a l’apartat de caracterització geològica i geotècnica és el 
factor principal que condiciona els moviments de terres total a realitzar. D’acord amb això i amb 
la coordinació del traçat en planta i alçat, l’objectiu principal és minimitzar els moviments de 
terres a realitzar i que els volums d’excavació i reblert tendeixin a ser el màxim d’aproximats 
possible per tal de minimitzar el transport de terres a abocador o les necessitats de terres 
d’aportació.  

Donat que els moviments de terres procedents de desmunt per la seva reutilització com a sòl 
per a terraplè no permeten un rendiment perfecte per tal com s’extreuen estendre’ls on siguin 
necessaris, cal preveure diferents zones d’acopi dels materials excavats per a la seva 
col·locació posterior.  

En aquest sentit, el fet que l’entorn sigui un medi rural permet la disponibilitat d’àmplies àrees 
per l’acumulació d’aquestes terres. A l’apèndix de l’ annex corresponent, es proposen diferents 
parcel·les que no tenen cap ús per tal d’usar-les com a zones d’acopi.  

 

6.5 Ferms i paviments 
 

Aquest és un dels elements estructurals bàsics de la carretera per garantir la correcta 
funcionalitat i seguretat.  

L’acció del trànsit fonamental a l’hora de determinar el paquet del ferm necessari és el trànsit 
pesat que es preveu que circuli per la carretera, el qual s’ha determinat a l’annex corresponent 
(Annex 4. Transit). D’acord amb el que s’especifica a l’apartat de categories de trànsit pesat de 
la norma 6.1 – I.C., de les 8 categories que es defineixen, en el cas de la carretera objecte del 
present projecte li correspon la menor, essent aquesta la T42, la qual es defineix com aquella 
intensitat menor a 25 vehicles pesats/dia que circulen pel carril de projecte. 

D’acord amb l’annex número 7, referent a la geologia i geotècnia, en el seu apartat 5.2 s’ha 
definit l’execució d’una esplanada de categoria E2, tant en desmunt com en terraplè al llarg de 
tot el recorregut.  
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Figura 4.- Formació de la esplanada segons la Norma 6.1 - IC 

Aquesta esplanada E2, s’executarà sobre un sòl tolerable mitjançant un paquet de 75 cm de sòl 
seleccionat. Tal i com s’especifica al corresponent annex número 7, l’esplanada es realitzarà 
sempre que sigui possible amb material sobrant procedent de la pròpia excavació de l’obra.         

D’acord amb els 2 factors de dimensionament anterior, en base al trànsit pesant que es preveu 
que circuli per la carretera objecte del present projecte,  tindrem per un costat una categoria de 
trànsit T42. Per l’altre, d’acord a la informació geològica i geotècnica disponible, aquest trànsit 
pesat circularà sobre una esplanada de tipus E2.  

D’acord amb la Norma 6.1 – IC: Secciones de firmes, amb una categoria de trànsit T42 i una 
esplanada de tipus E2, la Norma ens defineix 3 seccions de paquet de ferm a considerar, de 
les quals s’escull com a secció a executar la 4221.  

 

 

Figura 5.- Catàleg de seccions de ferm segons les categories d’esplanada i trànsit pesat segons la Norma 6.1 – IC  
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Amb aquests requisits, categoria de trànsit, esplanada i secció de ferm, la secció transversal 
completa de la carretera, mescla  bituminosa, ferm i esplanada estarà formada per les següents 
capes:  

 
Capa Denominació 

Capa de rodadura 5 cm     AC | 16 | surf | B 60/70 | D 
Reg d’imprimació C | 60 | B | F | 5 | IMP 
Subbase 25 cm    Tot – Ú artificial 
Esplanada 75 cm    Sòl seleccionat 
Sòl tolerable Base del paquet de ferm 

 

Taula 12.- Secció completa de capes del paviment i ferm de la calçada  

.          

6.6 Estructures 
 

En el present projecte s’han definit una sèrie d’estructures a fi de superar condicionants 
orogràfics o restitució de serveis afectats. Per tal de superar les dificultats del relleu, s’ha 
projectat un viaducte i un mur de contenció.  

 

6.6.1 Viaducte sobre el Barranc de l’Estret d’en Vidal 
 

El viaducte s’ha projectat per tal de superar el Barranc de l’Estret d’en Vidal per tal d’unir els 
dos marges de la llera. El viaducte projectat s’inicia al PK 0+531,740 i finalitza al PK 0+687,744 
sobre uns estreps executats en terraplè a ambdós extrems. Degut als condicionants, la solució 
geomètrica adoptada pel viaducte és simètrica està composta per 4 vans: els 2 centrals entre 
les 3 piles de 50 m de llum, i els 2 extrems que es recolzen sobre els estreps de 28 m. 

D’acord amb la Norma 3.1 – IC, en el seu apartat 7.4.2 referent a les obres de pas, 
s’especifiquen les dimensions de la secció transversal en aquestes seccions especials sobre 
obres de pas de longitud major a 100 m. En aquest sentit, per a carreteres convencionals C–
60, la secció estarà formada per 2 carrils de circulació de 3,5 m d’amplada cadascú i 2 vorals 
laterals d’1 m formant una secció total de 9 m d’amplada. Als extrems dels vorals es situaran 
les baranes i elements de contenció dels vehicles. La secció de ferm projectada en el viaducte 
està constituïda únicament per una única capa de rodadura de 5 cm AC | 16 | surf | B60/70 | D. 
Aquesta capa de mescla bituminosa és de les mateixes característiques que a la resta del 
traçat. La col·locació d’aquesta capa serà directe sobre l’estructura de formigó mitjançant un 
reg d’imprimació. Prèviament, donada l’envergadura de l’obra de fàbrica, s’aplicarà un reg de 
curat sobre el formigó.  

 

6.6.2 Mur de contenció 
 

Per tal d’evitar un talús excessiu que la seva base ocupés part de la llera del Barranc de l’Estret 
d’en Vidal, es projecta un mur de contenció que suporti les terres del terraplè necessari per la 
rasant projectada.  
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Aquest mur, per tant, es projecta des del PK 0+860 fins al PK 0+980. A part del criteri seguit de 
seguretat hidràulica, aquest mur ajuda a reduir el moviment de terres necessari per tal d’ajustar 
al màxim la compensació de terres entre els volums necessaris de desmunt i terraplè.  

L’alçada del mur al llarg de la seva longitud és variable entre 0 i 5 m, de manera que es 
projecta un mur tipus  en “L”  de formigó armat formigonat directament sobre el terreny natural 
un cop executades les tasques prèvies per a l’execució de la sabata de fonamentació.  

 

6.6.3 Pas inferior 
 

En el present projecte es defineix el següent pas inferior situat al PK 5+664,080. Aquest es 
situa en el tram de la carretera de nou traçat i aquest circula en terraplè. Degut a la diferència 
de cota amb el terreny, per tal de no suprimir un dels camins agraris existents es projecta 
aquest pas subterrani per tal de comunicar els dos marges que la carretera separa.  

En aquest punt, la diferència de cotes entre la rasant de la carretera i el terreny és 
aproximadament d’11 m. La solució adoptada per executar el pas inferior és mitjançant un 
calaix de formigó prefabricat. En primer lloc s’executarà el pas i posteriorment es terraplenarà 
fins assolir la cota de coronació projectada.  

Per tal de garantir el trànsit de maquinària agrícola i per coherència amb els criteris seguits per 
la reposició dels camins agraris afectats, es projecta un marc prefabricat de secció interior 4x4 
m. Per aquesta secció, els marcs disponibles son tancats i articulats. S’opta per executar el pas 
per un de tipus articulat per tal d’economitzar els costos de transport al transportar-se per 
peces i no necessitar d’aquesta manera un transport especial. Degut a la forma de les juntes, 
les peces prefabricades garanteixen el correcte encaix entre elles assegurant el seu 
monolitisme estructural.  

Als extrems del pas inferior, es col·locaran les aletes per tal de contenir les terres del terraplè i 
evitar l’erosió en els punts singulars de les boques dels marcs.  La longitud del pas inferior és 
de 35,357 m. .          

 

6.7 Senyalització 
 

El conjunt de la senyalització en una carretera té per objectiu garantir la seguretat d’una 
carretera gràcies a la seva correcta llegibilitat i a més a més és un element més a considerar 
com a element integrant del disseny i projecte de la carretera i no només com un complement a 
afegir posteriorment al traçat. La senyalització definida en el present projecte es divideix en 2 
tipus, la senyalització horitzontal i la vertical. 
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6.7.1 Senyalització horitzontal  
 

A continuació s’adjunta una relació de la senyalització horitzontal considerada: 

Marques longitudinals discontinues  

Marca Funció 
M-1.2 Per separar carrils normals 
M-1.7 Per separar carrils d’entrada o sortida 
M-1.10 De preavís de marca contínua o de perill 
M-1.12 De límit de calçada 

Marques longitudinals contínues 

Marca Funció 
M-2.2 Per separació de sentits en calçada de 2 o 3 carrils 

M-2.4 Per separació de carrils d’entrada o sortida 

M-2.6 De límit de calçada / De contorn d’illeta 

Marques longitudinals contínues adjacents a discontinues 

Marca Funció 

M-3.2 
Per regulació de l’avançament en calçada de 2 ó 3 

carrils i doble sentit de circulació 

Marques transversals 

Marca Funció 
M-4.1 Línia d’aturada 

Fletxes 

Marca Funció 
M-5.2 Fletxes de direcció o de selecció de carrils 

M-5.5 Fletxes de retorn 

Inscripcions 

Marca Funció 
M-6.4 STOP 

M-6.5 Cediu el pas 

Altres marques 

Marca Funció 
M-7.2 Zebrat 

 

Taula 13.- Senyalització vertical necessària en el present projecte de condicionament de la carretera TV-3531  

 

6.7.2 Senyalització vertical 
 

Respecte a la senyalització vertical, d’acord amb les característiques de la carretera objecte del 
present projecte i al llarg de les diverses seccions, les senyals necessàries segons el Catálogo 
Oficial de Señales de Circulación seran les següents: 
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Senyals d’advertència de perill  

Senyal Significat 
P-1a Intersecció amb prioritat sobre via a la dreta 
P-1b Intersecció amb prioritat sobre via a l’esquerra 
P-4 Intersecció amb circulació giratòria 
P-14a Revolts perillosos cap a la dreta 
P-20 Vianants 

Senyals de prioritat 

Senyal Significat 
R-1 Cediu el pas 

R-2 Detenció obligatòria o STOP 

Senyals de prohibició d’entrada  

Senyal Significat 
R-101 Entrada prohibida 

Altres senyals de prohibició o restricció  

Senyal Significat 
R-301 Velocitat màxima 

R-305 Avançament prohibit 

Senyals d’obligació 

Senyal Significat 
R-401a Pas obligatori 

Senyals de fi de prohibició o restricció  

Senyal Significat 
R-500 Fi de prohibicions 

R-501 Fi de limitació de velocitat 
R-502 Fi de prohibició d’avançament 

Senyals de presenyalització  

Senyal Significat 
S-200 Presenyalització de rotonda 

S-220 Presenyalització de direccions cap a una carretera 
convencional 

Senyals de direcció 

Senyal Significat 

S-300 Poblacions d’un itinerari per carretera 
convencional 

Senyals de localització  

Senyal Significat 
S-572 Fita quilométrica en carretera convencional 
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Senyals de confirmació 

Senyal Significat 

S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per 
carretera convencional 

Plafons complementaris 

Senyal Significat 
S-800 Distancia a l’inici de perill o de la prescripció 

S-870 Aplicació de la senyalització 
 

Taula 14.- Senyalització vertical necessària en el present projecte de condicionament de la carretera TV-3531  

        

6.8 Interseccions i enllaços 
 

El present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 preveu l’execució de tres nusos 
corresponents a les interseccions amb les carreteres T-362, TV-3531a en el seu traçat existent 
fins al nucli de Gandesa i l’enllaç amb la carretera N-420 al costat est del Coll del Moro. D’acord 
amb el tipus de carretera, on totes les implicades són carreteres convencionals de calçada 
única, i les IMD que suporten, les solucions adoptades han estat les següents:  

 

6.8.1 Intersecció amb la carretera T-362 
 

Es projecta mantenir la posició existent de la intersecció de la carretera TV-3531 amb la 
carretera T-362. En aquest sentit, i d’acord amb el fet que es tracta d’un projecte de 
condicionament, es manté la configuració de l’enllaç existent en T però millorant les 
característiques geomètriques existents per tal de millorar els temps de recorregut i la seguretat 
de circulació. En aquest sentit, la millora es basa en executar una intersecció on els eixos de 
les dues carreteres afectades es creuin ortogonalment i canalitzant tots els moviments 
possibles sigui mitjançant illetes i marques vials. La seguretat de la intersecció i els moviments 
s’augmenta amb la disposició de falques de velocitat i carrils centrals de gir a l’esquerra. 

D’acord amb la Norma 3.1 – IC, es disposen de falques de sortida i d’incorporació amb 
longituds de 60 i 30 m respectivament tal com s’observa a la figura i de carril central de gir a 
l’esquerra amb una zona d’espera i falca de transició per incorporar-se a aquest carril.  
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El replanteig dels diversos carrils i falques d’acord amb aquests criteris de disseny dóna els 
següents PK d’inici o final d’aquestes singularitats: 

PK’s de les seccions singulars 

Secció PK 
Final falca incorporació des de T-362 3+115,323 
Inici falca carril de gir a l’esquerra 3+212,323 
Intersecció dels eixos  3+163,826 
Inici falca sortida a T-362 3+242,323 
Final falca carril de gir a l’esquerra 3+246,323 

 

Taula 15.- Disposició dels PK’s de les seccions singulars de la intersecció 

 

6.8.2 Intersecció amb la carretera TV-3531a 
 

Aquesta intersecció és de nova construcció i es projecta com a necessitat d’unir el traçat 
existent de la carretera TV-3531 que es dirigeix cap al nucli de Gandesa amb el nou traçat 
projectat del condicionament.  

La tipologia d’aquest enllaç projectat és la mateixa que en el cas anterior i adopta un esquema 
d’intersecció en T. Seguint les recomanacions, aquesta intersecció també disposarà de les 
corresponents falques d’incorporació i sortida i carrils centrals de gir a l’esquerra amb la 
canalització de tots aquests moviments mitjançant illetes o marques vials.  

Així doncs, d’acord amb el que s’ha definit anteriorment el replanteig dels diversos carrils i 
falques d’acord amb aquests criteris de disseny dóna els següents PK d’inici o final d’aquestes 
singularitats: 

PK’s de les seccions singulars 

Secció PK 
Final falca carril de gir a l’esquerra 4+625,636 
Inici falca sortida a TV-3531 4+629,636 
Intersecció dels eixos  4+708,136 
Final falca incorporació des de T-3531 4+756,636 
Inici falca carril de gir a l’esquerra 4+800,636 

 

Taula 16.- Disposició dels PK’s de les seccions singulars de la intersecció 

 

6.8.3 Enllaç amb la carretera N-420 
 

Aquesta enllaç és el de major complexitat dels 3 projectats donat que és el punt on finalitza el 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531 i tot el trànsit provinent d’aquesta carretera 
es dirigeix cap a la N-420.  
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La solució adoptada es basa en l’aprofitament, adaptació i millora de l’enllaç existent 
actualment per unir el traçat existent de la N-420a i la variant construïda per superar el Coll de 
Moro pel seu costat est. Actualment l’enllaç consta de un ramal d’entrada i sortida pel costat est 
i un pas inferior per tal d’accedir al traçat original.  

Aquesta solució consisteix en completar l’enllaç amb la construcció d’una nova rotonda al 
costat sud de l’enllaç on finalitzarà el nou traçat projectat del condicionament de la TV-3531 i la 
construcció dels dos ramals d’entrada i sortida de la N-420 en aquest punt per completar tots 
els moviments possibles.  

Es defineix la construcció d’una rotonda com a punt final de la carretera TV-3531 com a secció 
definitòria de fi de prioritat de la carretera i com a punt per canalitzar en igualtat de condicions 
els diferents moviments i trànsits possibles.  

D’acord amb la Norma 3.1 – IC queden definits els ramals i característiques a respectar per 
l’enllaç. Tal com s’estableix, el nus de la TV-3531 amb la N-420 es configurarà en base a un 
enllaç d’acord amb el fet que al menys un moviment es realitza a diferent nivell.  

D’acord amb el fet de ser un enllaç, requerirà la necessitat de ramals d’entrada i sortida per tal 
d’unir les carreteres que hi conflueixen per tal de permetre els diferents moviments. Els dos 
ramals existents més els dos de nova construcció es projecten com a ramals d’un sol sentit.  

D’acord amb totes aquestes recomanacions i el que fixa la Norma, els valors geomètrics 
representatius de la rotonda seran:  

Paràmetres geomètrics de la rotonda 

Paràmetre Valor 
Diàmetre del cercle inscrit 34 m  
Diàmetre illa central 22 m 
Ample de la calçada 8 m  
Zona franquejable de la illa 1 m  
Voral 1 m  
Ample d’aproximació 3,5 m (per carril) 
Radi d’entrada 15 m 
Radi de sortida 15 m 

 

Taula 17.- Paràmetres geomètrics representatius de la rotonda de l’enllaç amb la N-420 
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Per altre costat, els paràmetres representatius dels ramals d’entrada i sortida dels ramals de 
nova construcció de l’enllaç són: 

Paràmetres geomètrics de la rotonda 

Paràmetre Valor 
Ample de carril 1,5 m  
Voral dret 1 m 
Voral esquerre 3,5 m  
Falca de desacceleració 83 m  
Falca d’acceleració 167 m 
Longitud del carril 200 m 

 

Taula 18.- Paràmetres geomètrics representatius dels ramals d’entrada i sortida de l’enllaç amb la N-420 

 

7. Serveis i afectacions 
 

A part de tots els elements constructius i auxiliars per a la correcta definició de la solució 
adoptada en el present projecte, la integració del condicionament de la carretera TV-3531 en el 
seu entorn requereix una sèrie de serveis i mesures correctores per tal de millorar la seguretat i 
disminuir les afectacions. 

 

7.1 Il·luminació 
 

Per tal de garantir la seguretat vial, el present projecte considera necessària la implantació 
d’enllumenat públic als enllaços projectats. La definició del tipus i disposició de l’enllumenat 
necessari s’ha realitzat d’acord amb les recomanacions de la Guía Técnica de Eficiencia 
Energética en Iluminación – Alumbrado Público editada pel Ministerio de Ciencia y Tecnología 
l’any 2001.  L’objectiu de l’enllumenat públic en aquests trams és el de facilitar la lectura i 
comprensió d’aquests trams i les solucions adoptades es descriuen a continuació.  

 

7.1.1 Enllaç amb la carretera T-362  
 

L’enllaç amb la carretera T-362 està situada al PK 3+163,823 i la seva tipologia és d’intersecció 
en Y canalitzada amb llàgrima central.  

D’acord amb les 2 solucions proposades a la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – Alumbrado Público en el seu apartat 10.2.3. s’ha optat per una disposició 
unilateral dels punts de llum seguint el següent esquema: 
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Figura 6.- Esquema de la disposició dels punts de llum en enllaç en T segons la Guía Tècnica  

En aquesta intersecció es situaran els següents punts de llum: 

- 1 punts de llum de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries 
- 5 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

El tram de decreixement progressiu de la luminància estarà format per 8 punts de llum, 6 a la 
carretera TV-3531 distribuïts simètricament respecte a la intersecció i 2 a la carretera T-362 en 
el tram d’aproximació a la intersecció.  

 

7.1.2 Enllaç amb la carretera TV-3531a  
 

Aquest enllaç de nova construcció enllaça el nou traçat resultant del condicionament de la 
carretera TV-3531 que es dirigeix cap a la carretera N-420 amb el traçat existent de la carretera 
TV-3531 que es dirigeix cap a Gandesa entrant al nucli urbà pel carrer de Sant Miquel.  

Aquest enllaç es situa al PK 4+708,136 es projecta amb una tipologia d’intersecció en T 
canalitzada amb llàgrima central. 

Donada la similitud amb la tipologia d’enllaç anterior, la disposició del seu enllumenat seguirà el 
mateix esquema de disposició unilateral dels punts de llum.  

En aquesta intersecció, la distribució dels punts de llum serà la següent:  

- 1 punts de llum de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries 
- 5 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

Igual que en el cas anterior, el tram de decreixement progressiu de la luminància estarà format 
per 8 punts de llum, 6 a la carretera TV-3531 distribuïts simètricament respecte a la intersecció i 
2 a la carretera TV-3531a en el tram d’aproximació a la intersecció.  
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7.1.3 Enllaç amb la carretera N-420  
 

Aquest enllaç és resultat de la remodelació i ampliació de l’enllaç existent actualment al costat 
est de la variant del Coll del Moro de la carretera N-420 i és el punt on finalitza el present 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531. L’enllaç resultant té la tipologia d’un enllaç 
a diferent nivell on la carretera N-420 passa per un nivell superior, i els ramals d’enllaç 
d’entrada i sortida d’aquesta enllacen amb la carretera TV-3531 mitjançant dues rotondes  
situades a un nivell inferior a banda i banda respecte a la N-420 i unides mitjançant un pas 
inferior.  

D’acord amb les solucions proposades a la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – Alumbrado Público en el seu apartat 10.3.3. de les tres solucions proposades per 
a les rotondes,  s’ha optat per la tercera que consisteix en una il·luminació central amb 
projectors asimètrics per tal d’evitar al màxim l’enlluernament.  

L’esquema d’aquesta disposició seguirà la següent distribució: 

 

 

 Figura 7.- Esquema de la disposició dels punts en rotonda de llum segons la Guía Tècnica  

D’acord amb la Guia, la disposició dels punts de llum a cada rotonda serà la següent: 

- 1 projector central de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries  
- 4 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

Els punts de llum amb dues i una lluminària són els corresponents als trams de decreixement 
progressiu. Als plànols corresponents al document número 2 es marquen la seva detallada 
distribució. 
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7.2 Serveis afectats 
 

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició. 

A partir de la informació subministrada per aquests s’ha elaborat el Plànol de Serveis Afectats i 
la relació d’aquests.  Generalment, els serveis afectats en un entorn rural similar a l’àmbit del 
present projecte solen ser els següents: 

• Carreteres en serveis 
• Camins agraris 
• Xarxes de subministrament i de comunicacions. 

Cal destacar que en un projecte professional, la determinació de tots aquests serveis afectats 
ha d’anar complimentada amb una fitxa de cada servei on s’identifiqui la posició, codi 
d’identificació, propietari, característiques i fotografia. 

D’acord amb la tipologia dels serveis descrita anteriorment, a continuació es detallen les 
afectacions produïdes segons aquesta classificació.  

7.2.1. Carreteres en servei  

El present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 té com a principal afectació la 
carretera esmentada des del PK 3+648,351 fins al PK 8+990,000 segons la disposició actual 
dels PK, degut a la rectificació de tot el traçat en aquest tram descrit. Al PK 3+648,351 del 
traçat existent s’inicia la modificació de la traça existent amb l’execució del ramal d’enllaç amb 
el nou traçat projectat.  

Aquesta afectació, segons la disposició quilomètrica projectada es des del PK 0+000 fins al PK 
4+486,789 del present projecte de condicionament, estant situat l’enllaç amb el traçat existent 
de l’actual TV-3531 fins a Gandesa al PK 4+708,136 segons la disposició quilomètrica 
projectada. 

Les altres vies afectades són les carreteres T-362 al modificar-se l’enllaç existent entre les 
dues carreteres, i la N-420 i la N-420a al projectar-se la connexió del nou traçat de la TV-3531 
amb aquesta modificant l’enllaç existent al costat est de la variant del Coll del Moro.  

L’enllaç entre la TV-3531 i la T-362 es situa al PK 3+163,823 segons la disposició quilomètrica 
projectada mentre que l’enllaç amb la carretera N-420 es situa al final del traçat projectat. 

 

7.2.2. Camins agraris  

Degut a l’entorn on es situa el present projecte, l’actual traçat de la carretera TV-3531 té 
nombroses incorporacions de camins que donen accés i servei a les parcel·les de conreu 
situades a ambdós costats de la carretera. A continuació s’adjunta la relació de totes aquestes 
incorporacions i la solució adoptada.  

S’ha procurat disminuir el nombre d’aquestes per tal d’augmentar la seguretat viària. Totes les 
incorporacions suprimides s’han projectat considerant l’existència d’altres camins que 
garanteixin la seva connectivitat, sigui pels camins interiors que limiten les parcel·les o agrupant 
les incorporacions existents en una de comuna.  
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7.2.3. Xarxes de comunicacions i serveis  

Al llarg de tota la traça projectada no s’ha detectat l’existència de xarxes de comunicació i 
serveis tals com: línies elèctriques o  de telefonia i canalitzacions d’aigua o gas. En aquest 
sentit, per tant, no es preveu cap afectació sobre xarxes d’aquest tipus ni, en conseqüència, 
l’adopció de mesures correctores.  

 

7.2.4. Reposició dels serveis  

Les afectacions produïdes sobre les carreteres existents, TV-3531, T-362 i N-420, implicarà la 
modificació dels enllaços existents amb la rectificació del traçat més proper a l’enllaç projectat. 
A l’annex corresponent d’estudi d’interseccions es detallarà amb més grau les accions 
projectades, però a continuació es descriu breument l’afectació i correcció prevista. 

L’enllaç entre l’actual traçat de la TV-3531 i el nou traçat previst d’aquesta es situa al PK 
4+708,136 del nou traçat i implica la modificació de la traçat existent amb l’execució del ramal 
d’enllaç amb el nou traçat projectat. Aquest ramal s’inicia al PK 3+648,351 de l’actual TV-3531 i 
té una longitud de 344,355 m. 

L’enllaç entre la TV-3531 i la T-362 es situa al PK 3+163,823 segons la disposició quilomètrica 
projectada i implica la correcció dels 186,889 m anteriors a l’enllaç de la T-362. Aquesta 
correcció consisteix en la modificació de la secció, de la cota i de les alineacions en planta per 
enllaçar amb la TV-3531 de la manera més ortogonal possible fer facilitar la maniobrabilitat de 
tots els canvis de trajectòria possibles. 

L’enllaç amb la carretera N-420 es situa al final del traçat projectat i consisteix en una sèrie 
d’actuacions de rectificació del traçat de l’enllaç existent i l’execució de nous ramals per tal de 
completar i millorar l’enllaç actual entre l’antic traçat de la N-420 al seu pas pel Coll del Moro i la 
variant existent d’aquests. Sobre la pròpia N-420, aquestes afectacions es basen en la 
construcció dels ramals d’entrada i sortida pel costat oest de l’enllaç. 

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició.  

La reposició dels camins agraris afectats s’ha representat en el corresponent plànol de serveis 
afectats amb la superfície afectada per la correcció. El criteri seguit ha estat el de rectificar el 
camí existent des de la seva connexió amb el nou traçat de la carretera fins als 4 m posteriors a 
partir de la línia de coronació de desmunt o de base de terraplè. En aquesta reposició, es dota 
als camins d’una amplada de 4 m per tal de facilitar la maniobrabilitat en les incorporacions i 
sortides a la carretera.  

La secció del paviment definida en la correcció es basa en una capa de Tot – ú artificial de 25 
cm compactada i enrasada amb el camí existent.  

 

7.2.3. Valoració econòmica de les reposicions  
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Al corresponent annex número 15 de Serveis Afectats es llista detalladament tots els serveis 
afectats que requereixen la seva reposició i el cost d’aquesta. El conjunt total de les reposicions 
ascendeix a 1.164.209,90 €.  

 

7.3 Expropiacions 
 

Els terrenys a expropiar es definiran segons els següents criteris: 

• Al tractar-se d’una carretera convencional, s’expropiarà la franja compresa per les línies 
límit de talús més 3 metres a partir d’aquestes cap a l’exterior de la carretera. 

• En el cas que entre el límit d’expropiació i un camí agrícola quedi una franja molt 
estreta que es consideri no aprofitable per a l’ús actual, també s’expropiarà i llavors el 
marge d’expropiació serà superior als 3 metres de distància entre el límit d’expropiació i 
el límit del talús. 

• La franja de 3 metres a partir dels límits dels talussos es mesuraran des de l’exterior de 
les cunetes de coronació dels desmunts i des de l’exterior de les rases de peu de 
terraplè en el cas que hi siguin. On no n’hi hagi, es mesurarà a partir dels límits abans 
mencionats. 

• Quan a l’expropiar la part que correspongui d’una parcel·la, quedi d’aquesta una part 
tan petita que no es consideri aprofitable per a l’ús actual, haurà d’ésser expropiada en 
la seva totalitat. 

• Quan la part sense expropiar d’una parcel·la sigui inferior al 20% del total d’aquesta, 
haurà d’ésser expropiada i abonada en la seva totalitat sempre que el propietari així ho 
sol·liciti. 

Els terrenys que travessa la carretera són en la seva majoria terres agrícoles, catalogades com 
a sòl rústic, i zones de matolls. 

Usant el mapa de cobertes del sòl proporcionat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) sobre el visualitzador de l’ICC es poden classificar els sòls travessats pel 
traçat de la carretera junt amb les zones de servitud. Aquests sòls es classifiquen en: 

• Oliveres 
• Conreus llenyosos 
• Vinyes 
• Conreus herbacis 
• Matolls (de conreus abandonats) 
• Fruiters no cítrics 
• Terrens forestals de boscos clars i densos 

La valoració dels preus dels terrenys a expropiar s’ha realitzat a partir de la seva naturalesa 
fiscal, qualificació urbanística, situació i aprofitament aplicant les normes establertes a la Ley de 
Expropiación Forzosa de 1954, en els seus articles 38, 39 i 43. 

Cal mencionar que aquesta valoració que s’ha realitzat no té caràcter vinculant i només té 
objectiu informatiu per a l’administració. 

El càlcul de la valoració final neta de les expropiacions s’ha realitzat segons els següents 
criteris: 

• Càlcul de la superfície ocupada d’acord a l’aplicació dels criteris anteriors. 
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• Valoració del sòl d’acord amb el tipus de terreny. 
• Es considera la collita més la pèrdua per explotació del terreny afectat. 
• S’han aplicat coeficients de localització sobre les zones limítrofes amb les carreteres i 

vies de comunicació existents en la zona del projecte. 
• Sobre el valor del sòl s’ha aplicat el corresponent increment per valorar l’arbrat, collites 

pendents, instal·lacions de reg i altres. 
• S’han valorat les afeccions a les edificacions existents afectades per la nova traça. 

D’acord amb tots aquests criteris, la valoració mitja de les expropiacions s’ha estimat en 
2,10€/m2. 

En el  Document número 2, Plànols, s’inclou un plànol corresponent a les expropiacions a 
efectuar. Tota la superfície afectada engloba un total de 223.009,652 m2, de manera que el 
cost total de les expropiacions a realitzar per l’Administració és de 468.320,270 €. 

8. Pla d’obra 
 

Tal i com es detalla al corresponent annex número 19, de l’estudi del pla d’obra, s’ha estimat 
una durada total de les obres de 35 setmanes, equivalent a 175 dies laborables. S’han definit 
un conjunt de 9 activitats principals que engloben totes les partides d’obra, aquestes són: 

• Moviment de terres 
• Paviments 
• Drenatge 
• Estructures 
• Reposició de serveis afectats 
• Senyalització 
• Mesures correctores 
• Control de qualitat 
• Seguretat i salut 

 I s’ha definit la següent planificació d’activitats: 

 

Taula 19.- Planificació dels treballs  
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9. Classificació del contractista 
 

D’acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en els seus articles 25 a 
36 es defineix les diferents classificacions dels contractistes per a obres públiques. D’acord 
amb aquest criteris es defineix la categoria necessària per a executar el present projecte: 

Grup A: Moviments de terres 

Subgrup 2: Esplanacions 

Categoria f 

 

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup 4: amb paviments de mescles bituminoses 

Categoria f 

10. Pressupost 
 

El pressupost d’execució per contacte del projecte de condicionament de la carretera TV-3531 
puta a la quantitat de 12.111.312,71 € (DOTZE MILIONS CENT ONZE MIL TRES – CENTS 
DOTZE EUROS AMB SETANTA – UN CÈNTIMS).  

11. Declaració d’obra complerta 
 

D’acord amb tot el descrit a la memòria i en el conjunt de la resta de documents – annexos, 
plànols, plec de condicions i pressupost - que formen el present projecte, es considera que 
queden correctament definides totes les activitats necessàries per poder executar les obres  del 
condicionament de la carretera TV-3531.  

Barcelona, maig de 2014. 

 

 

Josep Ll. Soldevilla i Cabau 
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1 . Introducció 
 

El present annex d’antecedents té per objectiu situar i descriure la motivació d’aquest projecte 
acadèmic de condicionament de la carretera TV-3531. Així doncs, es descriuran les variables 
geogràfiques  i socioeconòmiques de  l’entorn, així com  la situació actual de  la xarxa viària per  tal de 
conèixer l’estat actual i els condicionants que motiven el projecte.  

La comarca de la Terra Alta està situada a l’extrem sud-oest de Catalunya. Pertany a la 
província de Tarragona i forma part de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre, àmbit que 
engloba les comarques de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Ebre i el Montsià. Limita al 
nord-est amb la Ribera d’Ebre, al sud-est amb el Baix Ebre i a l’oest amb la Matarranya, 
aquesta última pertanyent a l’Aragó. És la comarca més ruralitzada i més muntanyosa de les 
quatre que formen les Terres de l’Ebre.  

Un total de 12 municipis formen la comarca: Arnes, Batea, Bot, Caseres, Corbera d’Ebre, La 
Fatarella, Horta de Sant Joan, El Pinell de Brai, La Pobla de Massaluca, Prat de Comte, Vilalba 
dels Arcs i la capital comarcal, Gandesa. Amb una població de 12.713 habitants, el 28% es 
concentren a Gandesa amb 3.612 habitants, segons les dades de l’Idescat corresponents a 
l’any 2012.  

2. Situació socioeconòmica 

2.1. Comarcal 
 

La comarca de la Terra Alta, amb una superfície de 743 km2 té una activitat econòmica basada 
en el sector primari, principalment en l’agricultura, destacant els conreus de la vinya,  la olivera i 
les varietats de fruita. L’activitat industrial existent es dedica quasi en la seva totalitat a la 
indústria agroalimentària. Per altra banda, cal destacar l’increment del sector serveis, en 
especial l’hostaleria, que s’ha especialitzat en el turisme rural.  

Altres indicadors socials ens mostren aquest caràcter rural de la comarca. La densitat de 
població és molt baixa, al voltant dels 17 habitants per km2. Aquest caràcter rural és fortament 
acusat donat que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
fixa un índex de ruralitat que estableix que els municipis amb una densitat inferior a 120 
habitants/km2 es consideren rurals. En el cas de la Terra Alta els dotze municipis que la formen 
tenen una densitat per sota d’aquest llindar, de manera que ni la capital de la comarca, 
Gandesa, assoleix una densitat considerada no rural. Per altra costat, la piràmide de població 
té un envelliment destacat, el 25% de la població te 65 anys o més.  Aquest fet, es veu agreujat 
amb el creixement natural negatiu de la població, donat que es produeixen més defuncions que 
naixements.  Afortunadament, aquestes xifres negatives es veuen compensades pel 
creixement migratori, fet que fa que el balanç total doni un creixement total positiu en el període 
2001-2011.  

Cal destacar també que el caràcter rural de la comarca es mostra amb el parc de vehicles. 
L’índex de motorització és superior a la mitjana de Catalunya. Aquest fet és degut a l’alt 
nombre de vehicles agrícoles i industrials de transport. Els valors referents als turismes estan 
en la mitjana catalana però mentre que el referent a les motocicletes és de la meitat, el relatiu 
als vehicles industrials duplica els valors. D’aquesta manera en el còmput global l’índex de 
motorització per 1000 habitants a la comarca de la Terra Alta és de 717 vehicles mentre que la 
mitjana de Catalunya és de 668.  
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Figura 1.- Nombre d’habitants i densitats de població municipals a les Terres de l’Ebre 

2.2. Municipal 
 

Centrant-nos en els 2 municipis afectats per l’àmbit del projecte, Gandesa i Bot, hi ha 
diferències substancials, no només en el nombre d’habitants, que cal comentar. 

Tal i com s’ha esmentat a l’inici, la capital comarcal, Gandesa, concentra el 28% de la població 
de la Terra Alta, això fa que la seva densitat de població quasi tripliqui la mitjana comarcal, però 
tot i així continua tenint un valor baix en comparació amb la mitjana catalana.  El major nombre 
d’habitants que la resta de municipis i la diversificació de les activitats fa que la seva piràmide 
de població mostri uns valors més equilibrats, i en el cas de les persones majors de 65 anys 
representen un 18% de la població del municipi, en comparació amb el 25% de la mitjana 
comarcal. El creixement natural de la població és lleugerament negatiu, encara que a l’any 
2011 el nombre de naixements i defuncions s’equilibressin, tot i així, el creixement total és 
elevat gràcies al creixement migratori essent superior el creixement de Gandesa que el del 
conjunt de la Terra Alta. Aquest fet es pot interpretar com que Gandesa va concentrar quasi la 
totalitat de l’arribada de gent a la comarca. 

En el cas de Bot, amb només 678 habitants, el seu valor de densitat de població és molt similar 
a la mitjana comarcal, però la resta de variables demogràfiques són negatives. Té una població 
envellida, on més del 34% tenen 65 anys o més. El seu creixement és clarament negatiu, on 
tant la component natural com migratòria són fan que el municipi perdi habitants.  L’any 2011, 
el nombre de defuncions va quadruplicar els naixements (12 en front a 3). 
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3. Xarxa viària de l’entorn 
 

La comarca de la Terra Alta disposa d’un conjunt de carreteres que l’articulen destacant entre 
elles la N-420 i la C-43. La N-420 de titularitat estatal i depenent del Ministeri de Foment uneix 
els municipis de Montoro, a la província de Còrdova, i Tarragona a través de 803 km.  Al seu 
pas per la Terra Alta la creua d’oest a est dividint la comarca en dues parts pràcticament iguals. 
Provenint des de Calaceit, entra al territori català pel municipi de Caseres fins a arribar a 
Gandesa. Des d’aquest punt, gira lleugerament en direcció nord-est fins a dirigir-se a Les 
Camposines, al terme municipal de la Fatarella, i ja abandona la comarca per endinsar-se a la 
Ribera d’Ebre en direcció a Móra d’Ebre i Móra la Nova.  Segons es recull al Inventario de la 
Red de Carreteras del Estado – Catálogo de la RCE a 31 de diciembre de 2008, la N-420 forma 
part de la xarxa convencional de carreteres de l’estat i disposa al llarg de tot el seu pas de la 
comarca de la Terra Alta d’una calçada d’amplada igual o superior a 7m.  

La C-43 és de titularitat catalana i depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat forma 
part de la Xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. Segons el  Catàleg de Carreteres 
de Catalunya  2011, té el seu origen a la cruïlla amb la C-12 a Benifallet, a la comarca del Baix 
Ebre, i finalitza a Gandesa a la cruïlla amb la N-420 a la plaça de la Farola. La longitud 
d’aquesta carretera és de 13,499 km i serveix per comunicar Gandesa amb la carretera C-12, 
coneguda també com l’Eix de l’Ebre. Segons s’especifica al Catàleg, la C-43 és una carretera 
convencional de calçada única atenent a la Classificació Tècnica i forma part de la Xarxa 
bàsica secundària atenent a la Classificació funcional. Està assignada al Servei Territorial de 
Mobilitat de les Terres de l’Ebre.  

La resta de carreteres de la Terra Alta formen part de la xarxa comarcal i són totes elles de 
titularitat catalana dividint-se la gestió entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la 
Diputació de Tarragona. Entre les diferents carreteres, cal destacar l’eix format per les 
carreteres T-330, T-333 i N-230b, que des de la frontera amb Aragó al municipi d’Arnes i 
enllaçant amb la A-231 com a continuació natural per terres aragoneses, comunica aquest 
municipi amb els d’Horta de Sant Joan, Prat de Comte i enllaça amb la C-12 a l’alçada de 
l’Assut de Xerta vorejant el Parc Natural del Ports. A la vegada, aquesta via és la sortida al mar 
més ràpida que té la zona del nord de Terol. En una primera fase des de l’octubre del 2002 fins 
al gener del 2004 es va remodelar el tram de la T-330 entre Arnes i Horta de Sant Joan per tal 
d’adaptar les característiques de la carretera a una de tipus C-60. Posteriorment, des de 
l’octubre del 2006 fins al març del 2010 es va remodelar el tram format que pes carreteres T-
330, T-333 i N-230b des d’Horta de Sant Joan fins a enllaçar amb la C-12.  
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Figura 2.- Xarxa viària de la comarca de la Terra Alta 

4. Estat actual de la TV-3531 
 

La carretera objecte del present projecte de condicionament, la TV-3531, uneix els municipis de 
Gandesa i Bot. Segons el Catàleg de Carreteres de Catalunya 2011 té el  seu inici a la cruïlla 
amb la C-43 a Gandesa, al carrer de Sant Miquel, 70, i amb un trajecte de 8,99 km finalitza a la 
cruïlla amb el carrer d’Antoni Gaudí, a l’entrada de Bot.  

Segons s’especifica al Catàleg de Carreteres de Catalunya 2011, la TV-3531 és una carretera 
convencional de calçada única atenent a la Classificació Tècnica i forma part de la Xarxa 
comarcal atenent a la Classificació funcional. Està assignada al Servei Territorial de Mobilitat 
de les Terres de l’Ebre.  
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La carretera TV-3531 junt amb la T-334 forma un eix que comunica els municipis d’Horta de 
Sant Joan i Bot amb la capital comarcal, Gandesa. A la vegada, aquest eix viari enllaça pel seu 
costat oest amb la T-330 poc després del nucli d’Horta de Sant Joan esdevenint d’aquesta 
manera un segon eix de vertebració de la meitat sud de la comarca junt amb el format per les 
carreteres T-330, T-333 i N-230b. 

Donades les diferents característiques de la carretera al llarg del seu recorregut, l’anàlisi 
detallat de la carretera s’efectuarà dividint-la en diversos trams. 

• Tram 1: Des del P.K. 0+000 fins al P.K. 0+480 

Aquest primer tram és íntegrament urbà. Té el seu inici a la Plaça d’Espanya de Gandesa, on hi 
conflueixen les avingudes de València i de Franquet, que coincideixen en part de la C-43 al seu 
pas per Gandesa, i el carrer de Sant Miquel, que és la part urbana de la TV-3531 al seu pas per 
Gandesa.  

En el seu pas per Gandesa, la TV-3531 circula pel carrer de Sant Miquel en la seva totalitat, 
des de la Plaça d’Espanya fins al Parc municipal de la Bassa, i a continuació transcorre per la 
Carretera de Bot fins a la sortida del municipi. Aquest tram urbà es pot dividir en dos. El primer 
d’ells coincideix amb el carrer de Sant Miquel i és el més estret donat que el carrer pertany al 
nucli històric del municipi. La secció entre façanes no és uniforme degut a que les edificacions 
existents no estan alineades i varia entre els 6,5 i els 8m d’amplada. La calçada té una 
amplada de 5,5m aproximadament i les voreres oscil·len entre els 60cm i 2m, sempre en funció 
de la reculada de les edificacions. El segon tram, a partir del Parc, ja té les característiques 
geomètriques de la carretera amb uns vorals amples que a la vegada fan la funció 
d’aparcament i de vorera. Aquest tram serveix per fer la transició entre el tram integrat a la 
trama urbana i el tram interurbà de carretera convencional. 

 

 Figura 3.- Carretera TV-3531 en el seu tram urbà al municipi de Gandesa 
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• Tram 2: Des del P.K. 0+480 fins al P.K. 5+480 

Aquest tram de carretera és completament interurbà, s’inicia a la sortida del municipi de 
Gandesa i finalitza a la cruïlla amb la carretera T-362. Aquest tram és bastant rectilini amb un 
suau pendent descendent al llarg del seu pas entre camps de conreu, això permet l’existència 
de diversos trams on es permet l’avançament. La velocitat màxima de la carretera és de 80 
km/h tot i que hi ha diversos trams on la velocitat màxima recomanada és inferior degut  als 
revolts.  

La secció tipus és de calçada de plataforma única  amb una amplada total de 6 metres amb un 
carril de circulació per sentit . Els vorals són inexistents i al llarg de tot el tram son continues les 
incorporacions de camins rurals per tal d’accedir a les diferents parcel·les agrícoles. 

 

 Figura 4.- Imatge de la carretera TV-3531 a la sortida del nucli de Gandesa 

 

• Tram 3: Des del P.K. 5+480 fins al P.K. 8+990 

Aquest tram s’inicia a la cruïlla amb la carretera T-362 i finalitza a Bot, coincidint amb el límit de 
la carretera en aquest municipi. Les característiques són comunes amb el tram anterior, és a 
dir, una secció tipus de calçada de plataforma única  amb una amplada total de 6 metres amb 
un carril de circulació per sentit i sense existència de vorals. 
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Donat que per arribar fins a Bot ressegueix els barrancs de Bellido i de l’Estret d’en Vidal la 
carretera és més virada amb diversos trams de recomanació de velocitat màxima inferior a 
l’específica de la carretera.  Aquestes limitacions són en primer lloc de 60 km/h i posteriorment 
de 40 km/h en un tram de més de 800 metres, des del P.K. 7+280 fins al P.K. 8+180. 
Finalment, i un cop creuats els barrancs, la carretera suavitza el seu traçat en els últims metres 
del seu recorregut fins arribar al nucli de Bot. 

 

 Figura 5.- Imatge de la carretera TV-3531 en el punt en que creua el barranc de l’Estret d’en Vidal 
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Apèndix 
 

Dades socioeconòmiques dels municipis de Bot i Gandesa, en comparació amb les dades 
globals de la comarca de la Terra Alta i el conjunt de Catalunya extretes de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (IDESCAT).  

 



Població Bot Gandesa Terra Alta Catalunya
Densitat de població. 2012
Superfície (km2) 34,9 71,2 743,0 32.108,0
Densitat (Hab/km2) 19,4 44,4 17,1 235,8
Població. Per grups d'edat. 2012.
De 0 a 14 anys 58 421 1.484 1.183.272
De 15 a 64 anys 385 2.087 7.846 5.100.115
de 65 a 84 anys 189 537 2.750 1.098.405
De 85 anys i més 48 117 633 189.116
Total 678 3.612 12.713 7.570.908
Moviment de la població Bot Gandesa Terra Alta Catalunya
Naixements. Per sexe. 2011
Nens 2 18 49 41.565
Nenes 1 13 29 39.296
Total 3 31 88 80.861
Defuncions. Per sexe. 2011
Homes 8 17 73 30.359
Dones  4 14 82 29.227
Total 12 31 155 59.586
Creixement de la població. Taxa bruta per 1.000 habitants. 2011
Taxa bruta de natalitat ‐‐ ‐‐ 6,91 10,88
Taxa bruta de mortalitat ‐‐ ‐‐ 12,17 8,01
Creixement natural ‐‐ ‐‐ ‐5,26 2,86
Creixement migratori ‐‐ ‐‐ ‐4,4 ‐2,69
Creixement total ‐‐ ‐‐ ‐9,66 0,17
Creixement intercensal 2001‐2011 de la població. 2011
Creixement total ‐122 478 362 1.176.733
Creixement total (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) ‐16,41 16,61 2,92 16,98
Creixement natural (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) ‐14,80 ‐1,84 ‐6,25 3,04
Creixement migratori (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) ‐1,61 18,45 9,18 13,94
Macromagnituds i impostos Bot Gandesa Terra Alta Catalunya
Producte interior brut a preus de mercat (base 2000). 2008
PIB pm (Milions d'euros) ‐‐ 235,9 235,9 215.180,70
PIB pm per habitant (Milers d'euros) ‐‐ 18,3 18,3 29
PIB pm per habitant (Índex Catalunya = 100) ‐‐ 63,0 63 100
Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Per sectors. Milions d'euros. 2008
Agricultura ‐‐ 20,8 20,8 2.194,6
Indústria ‐‐ 30,7 30,7 40.615,0
Construcció ‐‐ 53,8 53,8 20.364,0
Serveis ‐‐ 111,6 111,6 134.704,3
Total ‐‐ 216,9 216,9 197.877,8
Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Indústria. Per branques. Milions d'euros. 2008
Energia, química, cautxú i metal∙lúrgia ‐‐ ‐‐ 8,9 19.107,9
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i edició ‐‐ ‐‐ 14,8 10.735,7
Maquinària, mat. Elèctric, de transport i altres manufactures ‐‐ ‐‐ 7 10.771,4
Total ‐‐ ‐‐ 30,7 40.615,0
Valor afegit brut a preus bàsics (base 2000). Serveis. Per branques. Milions d'euros. 2008.
Comerç i reparacions ‐‐ ‐‐ 26,2 24.367,0
Hoteleria ‐‐ ‐‐ 22,9 13.147,7
Transport i comunicacions ‐‐ ‐‐ 8,9 14.393,4
Mediació financera ‐‐ ‐‐ 6,6 10.073,6
Serv. Immobiliaris, de lloguer i empresarials ‐‐ ‐‐ 18,7 38.648,6
Altres serveis ‐‐ ‐‐ 28,4 34.074,0
Total ‐‐ ‐‐ 111,6 134.704,3
Renda familiar disponible bruta (base 2008). 2009
RFDB (Milers d'euros) ‐‐ 53.192 226.318 128.711.945
RFDB per habitant (Milers d'euros) ‐‐ 16,6 17,6 17,4
FRDB per habitant (Índez Catalunya=100) ‐‐ 95,0 100,9 100
Sectors econòmics Bot Gandesa Terra Alta Catalunya
Superfície agrícola utilitzada (SAU). Hectàrees. 2009
Terres llaurades 1.318 2.251 24.343 792.425
Pastures permanents 31 66 1.865 355.107
Total 1.349 2.317 26.207 1.147.532
Terres llaurades. Per tipus de conreu. Hectàrees. 2009
Herbacis 21 136 1.704 511.150
Fruiters 555 722 9.945 110.819
Olivera 238 405 5.595 101.236
Vinya 494 982 6.983 61.391
Altres  10 6 116 7.829
Total 1.318 2.251 24.343 792.425
Parc de vehicles. 2011
Turismes  302 1.445 5.342 3.368.069
Motocicletes 35 130 555 685.613
Vehicles industrials 148 654 2.868 823.420
Altres 6 130 453 159.781
Total 491 2.359 9.218 5.036.883
Parc de vehicles. Índex de motorització. Per 1000 habitants. 2011
Turismes  435,79 448,90 415,82 446,72
Motocicletes 50,51 40,39 43,20 90,93
Camions i furgonetes 212,12 193,85 218,73 105,67
Total 708,51 732,84 717,52 668,06



Treball Bot Gandesa Terra Alta Catalunya
Població. Per relació amb l'activitat econòmica. 2001
Població ocupada 291 1.108 4.689 2.816.488
Població desocupada 27 58 293 318.935
Població activa 318 1.166 4.982 3.135.423
Població inactiva 486 1.475 7.211 3.168.943
Població de 16 anys i més 739 2.263 10.779 5.370.949
Atur registrat. Per sexe. Mitjanes anuals. 2012
Homes 13,3 127,3 374,8 327.987,9
Dones  13,5 79,2 283,2 306.271,9
Total 26,8 206,5 657,9 634.259,8
Atur registrat. Per sectors. Mitjanes anuals. 2012
Agricultura 2,2 20,4 50,8 11.901,0
Indústria 4,5 36,2 124,4 96.621,3
Construcció 3,7 42,3 158,7 101.034,6
Serveis 15,5 98,4 303,2 392.841,7
Sense ocupació anterior 1,0 9,1 20,8 31.861,3
Total 26,8 206,5 657,9 634.259,8
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1 . Introducció 
El present annex de cartografia i topografia té per objectiu presentar la cartografia usada per a 
la redacció d’aquest projecte acadèmic de condicionament de la carretera TV-3531 així com les 
característiques tècniques d’aquesta per a la seva correcta utilització. 

2. Cartografia 
 

La cartografia usada per a la redacció del present projecte ha estat la de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) obtinguda gratuïtament a partir de la descàrrega de la pròpia pàgina web de 
l’Institut. 

La base cartogràfica de treball utilitzada ha estat la base topogràfica 1:5000 en format DXF 
(AutoCAD Drawing Exchange File). Els fulls corresponents a l’àrea afectada per l’àmbit del 
projecte han estat: 245-142, 245-143, 246-142, 246-143, 246-144, 247-142, 247-143 i 248-142.  

 
 

Figura 1.- Fulls cartogràfics usats per a la redacció del Projecte 

La base cartogràfica disponible a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya està 
disponible en 2 sistemes de referència: ED50 i ETRS89. Donat que el projecte és de nova 
redacció, tal i com es recomana a la pròpia pàgina web de l’ICC s’ha optat per usar la base 
cartogràfica en coordenades ETRS89, el qual es basa en un nou sistema de referència 
consensuat per tot Europa adoptat l’any 2007. 
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3. Topografia 
 

Donat el caràcter acadèmic del present projecte no s’ha realitzat cap aixecament topogràfic de 
l’àrea afectada per l’àmbit del projecte. Tot i així, s’ha cercat el senyal geodèsic més proper, el 
qual està situat a l’entrada del municipi de Bot quan la carretera TV-3531, objecte del present 
projecte, entra a la trama urbana del municipi convertida en l’Avinguda de Catalunya. Aquest 
senyal, la fitxa del qual s’ha inclòs a l’apèndix 1 del present annex, serà plenament útil per a la 
realització d’un aixecament topogràfic precís en fase d’obra. 

 

Figura 2.- Mapa de situació del senyal geodèsic de referència del Projecte 

4. Referències 
 

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

www.icc.cat 

Visualitzador per la descàrrega gratuïta dels productes digitals de l’ICC. 

http://www.icc.cat/vissir3/ 

Especificacions tècniques dels productes digitals de l’ICC. 

http://www.icc.cat/cat/Home‐ICC/Geoinformacio‐digital/Sobre‐la‐geoinformacio‐
ICC/Especificacions‐tecniques 
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Apèndix 
 

Fitxa de senyal geodèsic de referència per al present Projecte. 
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Annex núm.3  

Planificació territorial i ordenació urbanística 
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1 . Introducció 
 

El present annex de planificació territorial i ordenació urbanística pretén recopilar i descriure 
tota la informació existent de les diferents administracions competents implicades. En aquest 
aspecte, les dues administracions que regulen més detalladament el desenvolupament del 
territori són la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments dels municipis implicats. 

La Generalitat de Catalunya mitjançant el Pla General Territorial i el Pla Territorial de les Terres 
de l’Ebre defineix les línies bàsiques del desenvolupament territorial de l’entorn de l’àmbit del 
projecte. Així mateix, hi ha diversos plans territorials sectorials que també influeixen que en el 
nostre cas són el Pla d’Infraestructures del transport de Catalunya 2006 – 2026, en matèria de 
vies de comunicació i la Xarxa Natura 2000 i el Pla d’Espais d’Interès Natural que determina els 
hàbitats naturals a conservar. 

El detall de l’estructuració municipal, els eixos i estratègies de creixement així com la 
qualificació dels sòls ve determinat pel Pla d’Ordenació Municipal Urbana (POUM) de cada 
municipi afectat per l’àmbit del projecte, els quals són Gandesa i Bot. 

2. Pla Territorial General 
 

El Pla Territorial General de Catalunya, d’acord amb la Llei de la seva aprovació 1/1995, de 16 
de març, tal com es defineix a la plana web corresponent de la Generalitat de Catalunya “ha 
d’esser l’instrument que defineixi els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a 
Catalunya i, a la vegada ha d’esser el marc orientador de les accions que emprenguin els 
poders públics per a crear les condicions adequades per atreure l’activitat adequada als espais 
territorials idonis i per aconseguir que els ciutadans de Catalunya tinguin uns nivells de qualitat 
de vida semblants independentment de l’àmbit territorial on visquin. El Pla ha d’esser també 
l’instrument que defineixi els objectius per a aconseguir el desenvolupament sostenible de 
Catalunya, l’equilibri territorial i la preservació del medi ambient”. 

En aquest sentit, els objectius que fixa el PTG són: 

• Potenciar el desenvolupament 
• Equilibrar el territori 
• Ordenar el creixement 

Aquest objectius s’assoliran mitjançant les dues funcions que té assignades el PTG: 

• Definir els objectius d’equilibri territorial d’interès general per a Catalunya. 
• Servir de marc orientador a les accions que s’emprendran per crear les condicions 

adequades per atreure l’activitat econòmica als espais territorials idonis. 

L’execució de les funcions per tal d’assolir els objectius es complementen amb el 
desenvolupament dels plans territorials parcials i els plans territorials sectorials, per això, el 
PTG estableix les pautes necessàries per mantenir la coherència dels diversos plans i les 
propostes que s’hi formulen no tenen mai una aplicació física directa sobre el territori tal i com 
s’especifica al propi PTG. 
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El PTG defineix els àmbits funcionals territorials, essent el de les Terres de l’Ebre el que 
engloba l’àmbit del present Projecte. Dintre d’aquest àmbit funcional, les propostes que afecten 
al present Projecte són:  

• Sistema de proposta de nivell 31 basat en els sistemes urbans de Falset – Móra d’Ebre 
– Flix – Gandesa. 2  

• Itinerari viari per a reforçar les relacions costa – interior, potenciant l’eix de penetració 
Reus – Falset – Móra d’Ebre – Gandesa (Cap a Terol).3 Aquest eix es refereix a la 
carretera N-420.  

Aquestes dues propostes que afecten al present Projecte tal i com s’enuncien al PTG són 
genèriques i només es descriuen com a objectius a assolir (Potenciar el desenvolupament, 
equilibrar el territori i ordenar el creixement) sense definir cap aplicació física directe. De la 
resta de propostes que s’inclouen en el PTG, cap d’elles afecta al present Projecte.  

En l’apèndix 1 del present annex s’adjunten les figures relatives a l’Àmbit Funcional de les 
Terres de l’Ebre definit al PTG on s’il·lustren les polaritats i sistemes territorials, els sistemes 
urbans i els sistemes de proposta i les propostes genèriques incloses al PTG. 

3. Pla territorial de les Terres de l’Ebre 
 

El Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre, aprovat pel Consell Executiu el dia 27 de juliol 
de 2010 i publicat al DOGC núm. 5696 de 19 d’agost de 2010, tal i com es descriu a la plana 
web corresponent de la Generalitat de Catalunya té els següents continguts: 

• Ordena el desenvolupament urbanístic de l’àmbit i protegeix els valors naturals, la 
connectivitat ecològica i els espais significatius d’interès paisatgístic, com el delta de 
l’Ebre o les planes inundables del riu. 

• Defineix les estratègies de creixement dels nuclis urbans i potencia el sòl per a activitat 
econòmica amb l’impuls del LOGIS Ebre, el polígon industrial Catalunya sud i dos nous 
polígons supramunicipals, el de la Fatarella i el del Molló, alhora que delimita tres 
reserves de sòl de potencial interès estratègic, a l’Aldea – Camarles, Alcanar i Móra la 
Nova. 

• Proposa millores a totes les xarxes d’infraestructures: les xarxes viària i ferroviària, els 
sistemes portuari, aeroportuari i logístic i, atesa la singularitat de les Terres de l’Ebre, 
en les relacionades amb la navegació fluvial. 

• Inclou la potenciació dels principals eixos viaris amb la substitució funcional de l’N–340 
per  l’autovia  A–7  com  a  via  ràpida  de  gran capacitat, la reconversió a autovia de la  
C–12, la construcció de variants i el condicionalment de la xarxa de carreteres 
secundàries. 

                                                            
1 Tal  i  com es defineix al PTG, els  sistemes per al  reequilibri  territorial de nivell 3 es defineixen  com 
“aquells basats en polaritats  febles del  territori de capacitat  reequilibradora global  reduïda però molt 
rellevant  en  el  seu  àmbit  territorial.  Formen,  amb  dificultats,  un  sistema  urbà  al  seu  entorn;  estan 
localitzats o bé en zones de dificultats on no tenen problemes d’extensió territorial però sí de recursos 
d’aquest territori, o bé en zones de muntanya. Actuen de nuclis d’aglomeració en zones desafavorides, 
com a centres de prestació de serveis”. Generalitat de Catalunya: Pla Territorial General, 1995, p. 39.  
2 Generalitat de Catalunya: o.c., p. 120. 
3 Generalitat de Catalunya: o.c., p. 56. 
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• Incorpora les previsions d’infraestructures ferroviàries d’abast general i proposa un 
enllaç ferroviari des de l’Aldea fins al port d’Alcanar, com també un tren – tramvia. 

• Aposta pel port d’Alcanar com a port comercial amb gran potencial logístic, dotat 
d’accessos de qualitat, per a la qual cosa preveu el desdoblament de l’actual N–340 
fins a Amposta i l’enllaç ferroviari abans esmentat. 

• Integra les Directrius del paisatge per a la protecció i la gestió d’aquest, vinculades al 
Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre, que també s’ha aprovat. 

Estructurat en 6 capítols, el Pla territorial de les Terres de l’Ebre emmarca i analitza l’estat 
d’aquest territori a nivell físic, social i de xarxes i sistemes per tal de definir i proposar els tres 
tipus de sistemes d’interrelació: El sistema d’espais oberts, el sistema d’assentaments i el 
sistema d’infraestructures de mobilitat i transport. 

• Sistema d’espais oberts 

Tot i que el sistema d’espais naturals de protecció especial s’analitzarà en el punt 
corresponent al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), el Pla territorial de les Terres de l’Ebre té 
un capítol dedicat al sistema d’espais oberts. 

En la divisió d’unitats de paisatge, els nuclis dels municipis de Gandesa i Bot es situen en la 
unitat coneguda com l’Altiplà de la Terra Alta. Tot i així, els termes municipals d’aquests 2 
municipis també pertanyen a la unitat de paisatge Serres de Pàndols-Cavalls en els seus 
extrems sud-est. Les altres unitats que completen la Terra Alta són: els Costers de l’Ebre, les 
Riberes de l’Algars, Los Ports i les Barrufemes. 

Figura 1.- Espais oberts amb figura del protecció especial de les Terres de l’Ebre 
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El Pla enumera els espais oberts amb figura de protecció sectorial essent les dues més 
properes a l’àmbit del projecte les Serres de Pàndols-Cavalls i la Ribera de l’Algars, ambdós 
espais protegits segons el PEIN. 

• Sistema d’assentaments 

En el capítol 5 del Pla, dedicat al sistema d’assentaments, s’analitza la dinàmica 
socioeconòmica del territori. En l’anàlisi demogràfic, el Pla remarca el caràcter recessiu de la 
majoria dels municipis de la comarca essent només els municipis de Batea, Gandesa i Corbera 
d’Ebre els únics que es situen en la franja positiva del creixement, destacant Gandesa com a 
polaritzador del creixement demogràfic. Aquest caràcter recessiu dels municipis va íntimament 
lligat amb l’envelliment de la població. 

El Pla defineix uns sistemes plurimunicipals d’assentaments on s’estableixin unes relacions de 
xarxa intermunicipals. En aquest sentit, el Pla identifica el sistema de Gandesa el qual el 
correspon amb la comarca de la Terra Alta englobant tots els municipis de la comarca en 
aquest sistema plurimunicipal d’assentaments. 

Figura 2.- Sistema d’assentaments de Gandesa 
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En aquest sistema el Pa categoritza els nuclis amb el reconeixement de paper territorial i 
l’assignació de l’estratègia de desenvolupament següents: 

- Estratègia de creixement potenciat4 per a la polaritat comarcal que representa el nucli 
de Gandesa, com també per a la polaritat subcomarcal de Batea. 
- Estratègia de creixement mitjà5 per a Horta de Sant Joan, polaritat complementària de 
Gandesa en el sector sud-occidental del sistema. 
- Estratègia de creixement moderat6 per als nuclis estructurants d’Arnes, Bot, Corbera 
d’Ebre, la Fatarella, el Pinell de Brai i Vilalba dels Arcs, com també per als nuclis de Caseres, la 
Pobla de Massaluca i prat de Comte. 
- Estratègia de manteniment del caràcter rural7  per als disseminats de les Camposines, 
del terme de la Fatarella, i les Montcades, del d’Horta de Sant Joan. 
 
• Sistema d’infraestructures de mobilitat i transport 

És el capítol 6 del Pla territorial el que està dedicat al sistema d’infraestructures de mobilitat i 
transport. Aquestes infraestructures de mobilitat i transport considerades es refereixen a la 
xarxa viària, la xarxa ferroviària, el sistema portuari, les infraestructures lligades a la navegació 
fluvial, el sistema aeroportuari, el sistema logístic i els intercanviadors nodals associats als 
anteriors.  

Degut al seu major grau de concreció que el PTG i al ser el Pla Territorial un pla  supeditat al 
primer, les propostes formulades han tingut en compte el planejament existent, sectorial i 
territorial. En aquest sentit, el Pla Territorial especifica tot el planejament vigent que considera 
en matèria d’infraestructures de mobilitat i  de transport per tal de mantenir la coherència 
necessària. Aquests documents són: 

• Directrius nacionals de mobilitat 
• Pla d’infraestructures de transport de Catalunya, 2006 – 2026 (PITC) 

                                                            
4 El Pla  territorial de  les Terres de  l’Ebre assenyala una Estratègia de  creixement potenciat a aquells 
nuclis  que  conformen  les  polaritats  regional,  comarcals  i  subcomarcals,  tots  els  nodes  principals  o 
secundaris on hi ha voluntat decidida del Pla perquè es produeixi un creixement important per extensió. 
Les  polaritats  comarcals,  per  les  característiques  que  tenen  de  capitalitat  poden  adoptar  un  paper 
important en el  reequilibri poblacional del  conjunt de Catalunya.  Les polaritat  subcomarcals articulen 
una part del sistema corresponent a la capital. Generalitat de Catalunya: Pla territorial de les Terres de 
l’Ebre, 2010, p.5.49. 
5 El Pla assenyala una Estratègia de creixement mitjà a aquells nuclis que es configuren com a polaritats 
complementàries de  les polaritats  regional,  comarcals  i  subcomarcals. La  seva dimensió urbana és de 
mitjana  a mitjana  alta. Disposen  d’accessibilitat  alta  i  sòl  amb  aptitud  per  a  ésser  urbanitzat.  Això, 
juntament amb el paper territorial que juguen (...) fa que puguin acollir més habitatges i llocs de treball 
que els que els hi correspondrien segons  la seva pròpia demanda endògena. Generalitat de Catalunya: 
o.c., 2010, p.5.49. 
6  El  Pla  assenyala  una  Estratègia  de  creixement  moderat  als  nuclis  estructurants,  que  són  aquells 
assentaments de dimensió urbana de mitjana baixa a mitjana que no són polaritats destacades existents 
o proposades pel Pla, però que exerceixen un  cert paper estructurant. Generalitat de Catalunya: o.c., 
2010, p.5.49. 
7 El Pla assenyala una estratègia de manteniment de caràcter rural als disseminats i les unitats aïllades. 
L’objectiu  de  l’estratègia  de manteniment  del  caràcter  rural  és  evitar  l’extensió  indiscriminada  i  la 
formació no desitjada de nuclis o àrees especialitzades a partir de les implantacions menors amb entitat 
jurídica  i/o  estadística  pròpia  que  constitueixen  alguns  disseminats  i  explotacions.  Generalitat  de 
Catalunya: o.c., 2010, p.5.51. 
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• Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT) del Ministeri de Foment 
(Planejament vigent en el moment de redactar el Pla Territorial, ara substituït pel Plan 
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI)) 

• Pla de transports de viatgers de Catalunya, 2008-2012 (PTV) 
• Pla de ports de Catalunya, 2007-2015 
• Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, 2009-2015 
• Pla estratègic de CIMALSA, 2008-2015 
• Pla integral de protecció del delta de l’Ebre 
• Pla estratègic de la bicicleta a Catalunya, 2008-2012 (PEB) 

Les propostes d’infraestructures de mobilitat i transport que es plantegen al Pla es fonamenten 
en uns objectius de cohesió i dinamització del territori els quals es detallen i s’especifiquen 
essent els principals els que s’anomenen a continuació: 

• Afavorir la integració territorial i augmentar la cohesió interna de les Terres de l’Ebre. 
• Potenciar les comarques interiors de les Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre i Terra Alta), 

en especial la Terra Alta, tot millorant-ne les comunicacions i prioritzant-ne les 
actuacions estratègiques. 

• Impulsar l’àrea estratègica situada a la part baixa de la plana fluvial que l’Ebre 
conforma al seu pas abans d’arribar al Delta. 

• Elevar la quota modal de l’ús del transport públic en els desplaçaments intermunicipals. 
• Millorar la interconnexió de l’àmbit territorial de les Terres de l’Ebre amb la resta de 

Catalunya i amb les comunitats autònomes veïnes. 
• Potenciació i interconnexió amb infraestructures modernes i de qualitat dels corredors 

d’infraestructures del Mediterrani i de l’Ebre, en proximitat del front portuari dels Alfalcs, 
per al desenvolupament i la consolidació d’activitats de transport, logístiques i 
industrials. 

En l’àmbit de la xarxa viària, que és el que afecta al present Projecte, el Pla defineix cinc 
tipologies de vies, essent qualificada la TV-3531 com a Via estructurant secundària, amb una 
funcionalitat territorial d’escala comarcal i de cohesió de sistemes urbans i amb una 
funcionalitat viària d’accessibilitat estructurant comarcal i de connectivitat entre les polaritats i el 
seu entorn. 

En les propostes per a la xarxa viària, el Pla especifica textualment com a trams a millorar i de 
nova creació en el seu apartat 6.3.4.2.4:  

- “Reforçament del sistema urbà de Gandesa. Un dels objectius del Pla és el de millorar 
les comunicacions de la Terra Alta. En aquest sentit, el Pla proposa el condicionament 
de les carreteres TV-3531, T-334 i la T-362, incloses les variants (en estudi) de Bot i 
Horta de Sant Joan, per tal de poder establir una relació urbana entre les poblacions 
d’Arnes, Bot, Horta de Sant Joan i Prat de Comte amb Gandesa i Batea. Per tal de no 
condicionar els estudis de viabilitat d’aquestes variants, com també les futures anàlisis 
tècniques i mediambientals, el Pla opta per grafiar-les de manera indicativa, sense 
esquematitzar una solució primerenca.”8 

Per tant, del Pla Territorial s’extreu la previsió de la redacció del present Projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531, sense definir cap criteri específic en el seu 
condicionament ni especificar la conveniència de la possibilitat de modificar el traçat quedant 

                                                            
8 Generalitat de Catalunya: Pla territorial de les Terres de l’Ebre, 2010, p.6.28. 
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aquest aspecte pendent per a la redacció del projecte. En aquest sentit, també, el Pla no 
especifica cap prioritat temporal.  

 Figura 3.- Xarxa viària proposada a l’horitzó 2026 al Pla territorial de les Terres de l’Ebre 

Cal comentar també el que s’especifica al Pla referent a les carreteres N-420 i C-43 com a vies 
de l’entorn comarcal i amb les quals la TV-3531 hi té interacció.  

- Carretera N-420: Segons el Pla, la carretera N-420 està considerada com una via 
estructurant primària i, per tant, susceptible de tenir secció 2+2 si es justifica en els plans 
sectorials o els projectes de traçat. Actualment, en tot el seu traçat al pas per les Terres de 
l’Ebre la carretera és de calçada única amb un únic carril de circulació per sentit.  

El Pla especifica, això sí, que es preveu la variant conjunta dels municipis de Corbera d’Ebre i 
Gandesa, que són les úniques que encara resten per realitzar a l’àmbit de les Terres de l’Ebre,  
mantenint la secció actual de calçada única. S’especifica al Pla la ubicació de la traça, que és 
la fixada a l’estudi informatiu del Ministeri de Foment passant pel sud del municipi de Corbera 
d’Ebre. La variant de Gandesa, tal com especifica el Pla, està prevista pel nord del municipi, 
amb un enllaç a l’oest amb el perllongament de la carretera C-43. 

- Carretera C-43: En referència a la carretera C-43, la principal carretera per connectar la 
Terra Alta amb l’eix de l’Ebre, el Pla només especifica que es millorarà aquesta connexió amb 
la variant sud de Gandesa, la qual està en estudi, amb el perllongament de la carretera C-42 
fins a la carretera N-420. La grafia d’aquesta variant es situa pel sud-oest de la capital 
comarcal.  
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4. Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006 - 2026 
 

L’any 2006 es va aprovar el Pla d’infraestructures de transport de Catalunya (PITC) elaborat pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat. L’objectiu principal, tal i com es descriu a la plana web 
corresponent de la Generalitat de Catalunya, és el de definir de manera integrada la xarxa 
d’infraestructures viàries, ferroviàries i logístiques necessàries per a Catalunya amb l’horitzó 
temporal de l’any 2026. D’acord amb la legislació vigent, el PITC té caràcter de pla territorial 
sectorial i de pla específic de la mobilitat.  

Les propostes d’infraestructures de transport que es plantegen al Pla es fonamenten en un 
objectiu global de desenvolupar un sistema de transport organitzat com a xarxa integrada i 
multimodal, segur i sostenible, ambientalment responsable, equilibrat socialment i viable 
econòmicament.  

En el capítol corresponent a la proposta de xarxa viària, tal i com especifica el PITC té com 
objecte la xarxa bàsica i la xarxa comarcal. Tot i així, al Pla només es detallen els recorreguts 
proposats a la xarxa bàsica. Respecte a la xarxa comarcal, només s’esmenta la relació de 
trams de carretera que proposa el PITC essent la carretera objecte del present projecte inclosa 
en aquesta llista.  

L’única actuació que especifica el PITC en la proposta de xarxa viària per a la carretera TV-
3531 és que, qualificada com a carretera de la xarxa comarcal, és una carretera de calçada 
única.  

5. Protecció d’espais mediambientals  

5.1. Pla d’espais d’interès natural de Catalunya 
 

El Pla d’espais d’interès natural de Catalunya (PEIN),  aprovat l’any 1992 i reeditat l’any 1996, 
és un instrument de planificació territorial amb categoria de pla territorial sectorial i s’equipara a 
altres instruments d’aquest tipus com, per exemple, Pla d’infraestructures de transport de 
Catalunya. Tal i com es descriu a la seva plana web corresponent de la Generalitat de 
Catalunya, el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i les seves disposicions normatives 
són de compliment obligatori per a les administracions públiques de la mateixa manera que per 
als particulars. Tal com es defineix, el PEIN esdevé un instrument de desplegament del Pla 
territorial general de Catalunya. Cal remarcar especialment que la vigència del Pla és 
indefinida, però s’hi poden introduir modificacions per mitjà de procediments específics. En 
aquest sentit, des de la seva aprovació, s’han aprovat per decret fins a un total de 22 
modificacions puntuals de les normes i límits i incorporacions de nous espais. 

El rang normatiu del PEIN, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, fa que les declaracions 
d’espai natural de protecció especial (ENPE) implica la inclusió automàtica en el PEIN, és a dir, 
el PEIN inclou els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges naturals d’interès nacional i 
les reserves naturals, tant parcials com integrals. Així mateix, i d’acord amb la Llei 12/2006, la 
inclusió d’un espai a la Xarxa Natura 2000 (la qual també s’analitzarà a continuació) implica la 
seva integració automàtica en el PEIN. 

El PEIN estableix un sistema d’àrees protegides per tal de garantir la conservació de la 
biodiversitat i el patrimoni natural, juntament amb la promoció de l’ús sostenible de recursos 
natural. Aquestes àrees protegides formen la xarxa d’espais natural protegits a Catalunya, amb 
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l’objectiu de conservar el patrimoni geològic, els hàbitats i els ecosistemes més representatius i 
més ben conservats del nostre país.  

Tal i com el PEIN especifica en la seva memòria, el Pla es formula amb la finalitat d’aconseguir 
els objectius següents: 

• Determinar els espais natural que necessiten la seva conservació per raó d’interès 
general referida a tot el territori de Catalunya. 

• Recollir les mostres més representatives de tota la dilatada diversitat ecològica que 
caracteritza el medi físic de Catalunya. 

• Generar una xarxa primària d’espais d’interès natural que constitueixi una veritable 
estructura orgànica en que cada espai representi unes aportacions específiques i 
clarament diferenciades en relació a la resta. 

• Definir l’àmbit físic de cada espai mitjançant la delimitació corresponent. 
• Establir les determinacions necessàries per a la protecció bàsica d’aquests espais, 

previ estudi i diagnosi de la problemàtica que planteja en cada cas la conservació. 
• Esdevenir un marc de referència objectiu per a les actuacions de les administracions 

públiques que afectin físicament l’àmbit d’espais inclosos en el Pla per minimitzar-hi els 
possibles impactes. 

• Contribuir a la materialització d’una xarxa europea de reserves biogenètiques. 
• Instrumentar uns mecanismes de seguiment adequats i operatius que permetin 

d’adaptar el Pla a l’aparició de circumstàncies imprevistes, als avenços en el 
coneixement científic del medi físic, a les modificacions en l’ordenament jurídic 
sectorial, a la dinàmica dels sistemes naturals, etc. 

L’elaboració de la xarxa d’espais es basa en la definició dels espais segons dos nivells. El 
primer d’ells ve definit per la vegetació, i segons aquest criteri es defineixen 7 unitats del 
paisatge vegetal a tot Catalunya estant la comarca de la Terra Alta  inclosa en la seva major 
part a la unitat 7, formada pels sistemes litorals i pre-litorals del Ter al Millars (territori 
catalanífic), subunitat 7c,  els relleus meridionals. Una reduïda part de la comarca, la vessant 
situada al nord-oest de la comarca està inclosa en la unitat 6, formada per la Depressió Central 
catalana. El segon nivell defineix els espais afegint els criteris diferenciadors de fauna, gea i 
d’altres a considerar.  

A partir d’aquesta divisió de primer nivell, el PEIN llista tots els espais naturals inclosos en el 
Pla, que sumen un total de 144 (en la seva edició original) i divideix la seva descripció i 
característiques agrupats en capítols corresponents a cada unitat de primer nivell. En la divisió 
comarcal, la Terra Alta té, parcialment o en la seva totalitat, 5 espais naturals, essent el de les 
Serres de Pàndols-Cavalls el més proper a l’àmbit del present projecte donat que part de la 
seva superfície afecta els termes municipals de Gandesa i Bot.  

La descripció dels espais naturals es divideix en capítols seguint la divisió realitzada en el 
primer nivell, estant incloses les Serres de Pàndols-Cavalls en la subunitat 7c, recollida al 
capítol del PEIN 2.6.3 corresponent al Sistema Mediterrani meridional.  
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ESPAI COMARCA MUNICIPI SUP (Ha) 
Serres de Pàndols-Cavalls Ribera d'Ebre Ascó 3,43

Benissanet 859,12
Miravet 186,33
Móra d'Ebre 1.528,06

Total Ribera d'Ebre 2.576,97
Terra Alta Bot 1.086,74

Corbera d'Ebre 781,74
el Pinell de Brai 1.400,19
Gandesa 1.816,41
Horta de Sant Joan 1.448,19
la Fatarella 60,06
Prat de Comte 477,22

Total Terra Alta   7.070,56
Total Serres de Pàndols-Cavalls     9.647,53

 

Taula 1.- Distribució comarcal i municipal de l’espai natural de les Serres de Pàndols-Cavalls 

A la fitxa corresponent del PEIN es descriu la delimitació original de l’espai quan només 
disposava de 4.870,00 Ha i comprenia 7 municipis a l’any 1992. Segons es descriu, la 
delimitació física original tenia el límit en el seu sector nord ajustat a peu del seu carener, a l’est 
seguia pel límit del terme municipal de Benissanet fins a l’Escoda des d’on girava ver el sud, tot 
seguint a mig vessant la serra fins trobar el límit del terme municipal de Gandesa fins a la font 
de Tois. Des d’aquí el límit seguia vers el nord-est pel barranc de Berbis fins trobar el sector 
nord. L’ampliació de l’espai natural de les Serres de Pàndols-Cavalls fins a duplicar 
pràcticament la seva àrea protegida es pa aprovar per decret l’any 1997.  

Centrant-nos en els municipis de Gandesa i Bot, les Serres de Pàndols-Cavalls afecten els 
espais sud-est dels dos municipis sense afectar en cap punt el traçat actual de la carretera TV-
3531 ni cap marge proper. 

 

5.2. Xarxa Natura 2000 
 

El sistema d’espais protegits que formen la xarxa Natura 2000 té el seu origen en la Directiva 
Europea 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats. L’objectiu global d’aquesta 
directiva, descrit en el seu article 2.1, és el de “contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres en el territori europeu dels 
estats membres”. Aquest objectiu s’assoleix mitjançant la creació de la xarxa Natura 2000 per a 
la conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies. L’objectiu de garantir l’estat 
de conservació favorable es basa en 2 elements a protegir:  

- Hàbitat d’interès comunitari 
- Espècie d’interès comunitari 

Tal i com s’ha exposat a l’apartat referent al PEIN, la legislació vigent fixa que aquells espais a 
protegir inclosos en la xarxa Natura 2000 passen automàticament a formar part del PEIN. En 
aquest sentit, els hàbitats que la xarxa Natura 2000  protegeix es divideixen en dos tipus: 
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- ZEC: Zones d’especial conservació 
- ZEPA: Zones d’especial protecció per a les aus 

Donat que la legislació fixa que un espai inclòs a la xarxa Natura 2000 passa automàticament a 
formar part del PEIN, tal i com s’observa a la figura 4, els dos espais protegits més propers a 
l’àmbit del projecte són les Serres de Pàndols-Cavalls (1) i la Ribera de l’Algars (2), a l’extrem 
oest de la comarca. Els dos espais ja es van incloure d’inici al PEIN així que en aquest sentit la 
xarxa Natura 2000 no suposa un condicional mediambiental afegit al present projecte. Cal 
remarcar que aquests dos espais són els més propers a l’àmbit del projecte però sense que en 
cap moment puguin quedar afectats per les diferents alternatives del present projecte. És a dir, 
el projecte de condicionament de la carretera TV-3531 no té cap afectació sobre els espais 
protegits.  

 

Figura 4.- Situació dels Espais Naturals d’Interès més propers a l’àrea del projecte 

6. Planejament urbanístic  
 

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal  (POUM) és el document de competència municipal que 
determina  les  normes  urbanístiques.  Es  defineix  com  l’instrument  d’ordenació  integral  en 
matèria  urbanística  del  territori municipal  sempre  amb    conformitat  amb  el  que  disposa  la 
legislació urbanística vigent.  

6.1. Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Gandesa 
 

El planejament urbanístic de la capital de la Terra Alta, Gandesa, no es regeix estrictament per 
un POUM. L’ordenament vigent es basa en Normes Subsidiàries, el text refós de les quals va 
ser acordat inicialment a la Comissió d’Urbanisme de Tarragona a data de 16 de març de 1989. 
Posteriorment, el Text Refós d’aquestes Normes van ser aprovades a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió de 27 de juliol de 2007 d’acord amb el Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual es va aprovar el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Donada l’antiguitat d’aquestes Normes Subsidiàries, les directrius relatives a la xarxa viària són 
molt genèriques. En concret, aquestes es troben al Títol Cinquè – Capítol primer: Sistema viari 
(clau V). Articles 119 a 125.  
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Es tal la seva generalitat referent al sistema viari que en el seu article 120 divideix en 3 tipus les 
vies que discorren pel terme municipal de Gandesa. Aquesta classificació jeràrquica la formen 
les: 

a) Carreteres 
b) Xarxa arterial 
c) Xarxa viària local 

1. Xarxa viària bàsica. 
2. Xarxa viària secundària. 

En aquesta classificació de vies no especifica a quina categoria s’inclou cada carretera que 
travessa el municipi i tota la informació relativa a les delimitacions, usos del sòl i zones de 
protecció la remet a la consulta dels plànols d’ordenació. 

Està prevista la redacció d’un POUM propi per al municipi de Gandesa, però només existeix 
una proposta paralitzada des de l’any 2008, la qual es pot consultar a la plana web de 
l’Ajuntament, però que no té cap valor normatiu. 

Per tant, doncs, tota la informació que no quedi especificada a les Normes Subsidiàries cal 
cercar-la al planejament territorial existent de rang superior, el qual ja s’ha analitzat en els punts 
anteriors. 

 

6.2. Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Bot 
 

El POUM del municipi de Bot consultat ha estat el text refós verificat per acord de ple municipal 
del 24 de maig de 2005. En l’aspecte referent a la xarxa viària, trobem la informació a la 
memòria i a la normativa del POUM. 

En la memòria, en el seu punt 7.5 corresponent a la xarxa viària només enumera la xarxa viària 
que discorren pel municipi, descrivint textualment que: 

“Pel municipi de Bot i (sic) passen les següents carreteres: 

- T-334 d’Horta de Sant Joan a Bot 
- T-353 de Bot a estació de FC 
- T-3301 de Bot a Prat de Compte 
- T-3531 de Gandesa a Bot 

L’antiga via de tren de Vall de Zafán és actualment via verda.” 

Al document normatiu del POUM, on es recull tot l’articulat, les regulacions que estableix 
relatives a la xarxa viària es troben a: 

• Títol 3 .- Règim urbanístic del sòl; Capítol 2. Regulació i desenvolupament de sistemes; 
Sec. 2. Sistemes generals de comunicació; Article 96. Sistema viari. 

On el que queda fixat en aquest article és: 

1. El sistema viari comprèn les instal·lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa 
viària i exclusivament dedicats a l’ús de vialitat i aparcament. 

2. Les vies del sistema de comunicacions s’executaran d’acord amb allò que assenyalen 
els plànols d’aquest POUM o el planejament que el desplegui. 
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3. Per a la xarxa viària, s’estableix l’àrea de protecció de sistemes. Pel que fa a la línia 
d’edificació i zones d’afecció sempre i quant no vinguin grafiades als plànols 
d’ordenació, s’estarà al que disposa la legislació de Carreteres. 

4. Quan en zones adjacents a les que forma el sistema viari es demani l’autorització d’un 
acte subjecte a llicència municipal, l’Administració municipal requerirà l’informe 
preceptiu dels òrgans competents en matèria d’obres públiques. Els informes 
denegatoris per raons de competències específiques determinaran la denegació de la 
llicència municipal. 

El municipi de Bot resulta afectat per les servituds derivades de les carreteres: 
T-334 d’Horta de Sant Joan a Bot 
T-353 de Bot a l’estació de FC 
TV-3301 de Bot a Prat de Compte 
TV-3531 de Gandesa a Bot 

El Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre preveu una variant de la carretera T-334, així 
doncs, s’haurà de fer la consegüent reserva de sòl d’una amplada de 100m. En tot cas cal 
tenir en consideració que el traçat definitiu serà aquell que s’aprovi en el corresponent 
Estudi Informatiu. 

Pel que fa a la T-334, la TV-3301 i la TV-3501, en sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable la 
línia d’edificació s’haurà de situar a 25 metres respecte l’aresta exterior de la calçada. 

Prèviament a l’execució de qualsevol obra dintre de la zona d’afectació de les carreteres 
s’haurà de demanar l’autorització a l’organisme encarregat de la seva explotació.9 

Així doncs, del que s’especifica a l’article 96 de la normativa del POUM de Bot unit als 
plànols del mateix tenim les següents consideracions per a la redacció del present projecte: 

- D’acord amb la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres, vigent en el moment de 
redacció del POUM, la traça actual de la carretera TV-3531 disposa d’una franja de 
25m a cada costat de la carretera on està prohibida l’edificació. Espai, per tant, 
disponible per a la rectificació del traçat que es necessiti per al present projecte. 

- L’accés a Bot per la carretera TV-3531 preveu la construcció d’una rotonda  que crei un 
nou accés a la zona oest de Bot. Actualment, aquesta rotonda ja està construïda i 
exerceix la funció de fer la transició de carretera a travessera urbana amb voreres 
urbanitzades. D’aquesta manera, aquesta rotonda constituirà el límit de l’àmbit del 
projecte en el municipi de Bot. 

- Encara que no està aprovat ni el projecte constructiu ni l’estudi informatiu, el POUM 
proposa un traçat de la variant de Bot de la carretera T-334. Aquest traçat proposa 
l’enllaç amb la carretera TV-3531 aproximadament amb el PK 7+300. Des d’aquest 
punt la variant s’inicia i es desvia per vorejar el nucli de Bot pel seu costat oest. Com 
s’ha dit, aquest traçat és només una proposta i per això no es representa cap tipus 
d’enllaç entre les dues carreteres, però es considerarà aquest traçat per a la redacció 
del projecte establint un condicionant en aquesta zona que el nou traçat resultant del 
projecte de condicionament respecti al màxim el traçat existent.  

  

                                                            
9 Ajuntament de Bot: POUM – Normativa, 2005, p. 52‐53. 
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http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a
0/?vgnextoid=511eaa49ca9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=511eaa49ca
9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Pla d’infraestructures del 
transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/territori/menuitem.2a0ef7c1d39370645f13ae92b0c0e1a
0/?vgnextoid=7dbaba043b9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7dbaba043
b9b7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&newLang=ca_ES 

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN) 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb
0c0e1a0/?vgnextoid=87279bb08ed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=872
79bb08ed47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

 

Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat, Registre de planejament 
urbanístic de Catalunya 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris 
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Apèndix 1 
 

Figures relatives a l’Àmbit Funcional de les Terres de l’Ebre definit al PTG on s’il·lustren les 
polaritats i sistemes territorials, els sistemes urbans i els sistemes de proposta i les propostes 
genèriques incloses al PTG. 
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Figura 1.- Polaritats i sistemes urbans de l’Àrea Funcional Territorial de les Terres de l’Ebre definides al PTG 
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Figura 2.- Sistemes urbans i sistemes de proposta de l’Àrea Funcional Territorial de les Terres de l’Ebre 
definides al PTG 
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Figura 3.- Propostes de l’Àrea Funcional Territorial de les Terres de l’Ebre definides al PTG 
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Apèndix 2 
 

Figures relatives al Pla territorial de les Terres de l’Ebre on es mostren les unitats de paisatge 
del territori, el model territorial, les estratègies proposades i el mapa específic del pla relatiu a la 
Terra Alta.   
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Apèndix 3 
 

Proposta de xarxa viària fixada al Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006- 2026.  

  



Proposta de 
xarxa viària
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Apèndix 4 
 

Fitxes dels espais naturals protegits inclosos al PEIN a l’entorn de l’àmbit del projecte: 

- Serres de Pàndols – Cavalls 

- Ribera de l’Algars  

  





•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Serres de Pàndols-Cavalls
Sistema Mediterrani meridional
pre-litoral
Sector serra pre-fitoral

Les Serres de Pèndols-Cavalls constituei
xen la prolongació natural vers el nord-est dels
Ports amb els que formen una unitat geològica
de notable entitat i complexitat. L'espai tanca
pel sud-oest la Cubeta de Móra i posa en con
tacte les serres pre-litorals amb les petites ele
vacions muntanyoses que clouen la depressió
de l'Ebre. Per tot això aquest espai no és més
que una continuació vers les terres de l'interior
de les parts baixes dels Ports. De característi
ques molt semblants, el paisatge de Pàndols i
Cavalls acull una bona mostra dels elemens
naturals del país, així com presenta algunes sin
gularitats geològiques especialment remarca

bles.
Les dues serres formen unitats geomorfolò

giques ben manife~tes, sense assolir grans
alçades -705 m a Pàndols i 660 a Cavalls-, i
presenten un relleu abrupte i esquerp. El predo
mini de la roca calcària ha determinant la for
mació de nombroses formes càrstiques
-coves, avencs, ...-. La zona central de l'espai
és constituïda per calcària i dolomies juràssi
ques, i a l'extrem nord-oriental apareixen argiles
i calcàries del triàsic. La zona presenta algunes
formacions de grans valors paisatgístics, amb
corrents d'aigua -riu Canaletes- que per
estrets congosts parteixen l'estructura de les
serres o gorges profondes d'una gran singulari
tat geològica -sector de Fontcalda-.

El paisatge actual que predomina en aquest
espai són les pinedes secundàries de pi blanc, i
molt localment en alguna obaga humida de
pinassa. Però en la major part del territori les
pinedes acompanyen a les brolles calcícoles de
romaní i bruc'd'hivern, la brolla de romaní i male'¡:
da (Genisto-Cistetum cfusiij, i la brolla amb bufa
laga tintòria (Erico- Thymelaeetum tínctariae) ,
que alternen amb algunes clapes de garriga.

Les màquies litorals de garric i margalló
poden aparèixer puntualment als repeus orien
tals de les serres. Els boscos climàcics, com
l'alzinar litoral i el carrascar, pràcticament han
desaparegut i només apareixen molt frag
mentàriament a les parts altes de les serres. En
general aquest espai presenta un grau de con
tinentalitat més acusat que els Ports, factor que
es tradueix en un augment progressiu dels ele
ments indicadors d'aquesta --carrascars, bro
lles continentals, .,,-. Cal remarcar que les
Serres de Pàndols i Cavalls constitueixen un
espai de transició entre els país de l'alzinar lito
ral i del carrascar continental. La vegetació dels
indrets més humits té poca importància i així
resta refugiada en ambients especials com per
exemple les comunitats rupícoles dels degotalls
calcaris (Euc/adio-Adiantetum).

La fauna d'aquest espai presenta les matei
xes característiques que la dels Ports, amb
espècies de notable interès com la cabra sal
vatge. En resum constitueixen ambdues un
conjunt d'immillorable interès natural i d'una
enorme extensió.

A. Infonnació (síntési)

A.1. Situació

a. Geogràfica
Sistema Mediterrani meridional pre-iitoral.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfides (ha)

Riera d'Ebre, la =Be,",n=¡s=sa~n~e~t 8=g~5~,~O

Miravet 225,0
Total 1.120,0

Terra Aita, la ~B=o~tcc-c-co-~~ ~4~8~7~',,5
Pinell de Brai, el 1.197,5
Gandesa 1.762,5
Prat de Comte 302,5
Total 3.750,0

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
470-471-496

A.2. Delimitació
L'espai comprèn les serres de Pàndols i Cavalls. El
iímit en el seu sector nord s'ajusta a peu del seu
carener; vers l'est segueix pellimit dei terme munici
pal de Benissanet fins a l'Escoda d'on gira vers et
sud, tot seguint a mig vessant la serra fins trobar el
límit del terme municipal de Gandesa fins a la font de
Tois. D'aquí el límit segueix vers el nord-est pei
barranc de Berbis fins trobar el sector nord.

A.3. Super1ície total
4.870,0 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Les serres de Pàndols i Cavalls constitueixen la pro
longació natural vers el nord-est dels Ports, amb eis
quals formen una unitat geològica de notable entitat
i complexitat. Les dues serres formen unitats geo
morfològiques ben manifestes, sense assolir grans
alçades, i presenten un relleu abrupte i esquerp. El
paisatge actual que predomina en aquest espai són
les pinedes secundàries amb brolles calcícoles de
romaní i bruc d'hivern, i molt localment en alguna
obaga les pinedes de pinassa.

",ur_.. Z'" ,...

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai acull una bona mostra dels sistemes natu
rals de les terres baixes i més meridionals de les
serres pre-litorals, i presenta algunes singularitats
geològiques especialment remarcables. La zona
presenta algunes formacions de grans valors paisat
gístics, amb corrents d'aigua i gorges profundes
d'una notable singuiaritat. Cal remarcar que la serra
de Pàndols-Cavails constitueix un espai de lransició
entre el país de l'alzinar litoral i del carrascar conti
nental. Juntament amb els Ports constitueix un con
junt d'immillorable interès natural a les terres meri
dionals i d'una enorme extensió.

A.S. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Agrícoles. Cinegètics. Ramaders. Turístics
i recreatius.

c. Construccions i instaf.!acions
Aigunes carreteres travessen l'espai. Vials forestals.
Diverses masies i construccions agrícoles repartides
per tot l'espai. Santuari de la Fontcalda.

d. Altres

A.l. Impactes actuals o previsibles
Processos erosius i de degradació de la vegetació a
conseqüència d'incendis forestals.

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Gandesa té normes subsidiàries. Benissanet i Pinell
de Brai tenen delimitació de sòl urbà.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna

d. Altres
CUP/RiF

IB. Diagnosi

8.1. Problemes especitics dels sistemes
naturals
- Predomini de les comunitats vegetals xeròfiles
amb un alt risc d'incendis forestals.
- Vulnerabiiitat de determinats elements de la flora i
fauna de caràcter meridional.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Localment, freqüentació estival intensa amb efec
les de degradació sobre els ecosistemes.
- Processos locals d'erosió i de degradació de la
vegetació.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sense problemes generaiitzats.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.6. Conclusions
Espai que en conjunt presenta un acceptable estat
de conservació, en què cal fomentar determinades
actuacions d'ordenació i de gestió.

¡ C. Determinacions
.~-----'"

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix a la descripció feta a
A2.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
- Atès el caràcter silvícola d'una part d'aquest espai,
d'acord amb l'article 47 de la Llei 6/1988 forestal,
s'hauran d'impulsar dins l'àmbit de l'espai projectes
d'ordenació i plans tècnics de gestió i miliora fores
tal.
- Ateses les característiques d'ús recreatiu de l'es
pai, promoure ia creació i adequació d'àrees fores
tals recreatives.

C.4. Normes particulars

2. Espais inclosos en el PEIN
2.6. Sistema Mediterrani

•
•
•
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A.3. Superfície total
115,6 ha

C.4. Normes particulars
- El planejament urbanístic municipal aplica a
aquests terrenys el règim adient per tal de prevenir
actuacions que Impliquin modificacions o canvis
essencials en la vegetació de ribera.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (articie 23 de les
Normes).

J

C.3. Actuacions preventives
Els programes anuals de gestió ia reserva natural
parcial (article 29 de la Llei 12/1985) han de definir
les actuacions adients d'acord amb els objectius de
l'espai protegit.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que tot i presentar diversos problemes, no en
presenta en conjunt de significatius.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
La declaració de reserva natural parcial i el règim
específic definit per la legislació d'aigües a les lleres
i marges del riu és suficient.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Explotació dels aqüífers que afecta el règim hidro
dinàmic.
- Contaminació orgànica de les aigües.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

8.6. Conclusions
Espai que es manté en un bon estat de conservació,
tot i la fragilitat dels sistemes naturals, dotat d'una
modalitat de protecció especial apropiada.

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Alteracions morfològiques i paisatgistiques per
activitats extractives.
- Marcat estiatge per sobreaprofitaments hidràulics.
- Alteració de la vegetació de ribera per sobrefre-
qüentació estival.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Pública.

b. Usos i aprofítaments
Pesca. Aprofitaments de les aigües fluvials.

c. Construccions i instaJ.1acions
Carreteres i camins perimetrals. Construccions agro
pecuàries als entoms. Ponts.

d. Altres

d. Altres
- És d'aplicació el règim definit per la legislació d'ai
gües a les lleres i marges.
-RIF

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Horta de Sant Joan té normes subsidiàries. La resta
no tenen planejament.

b. Espais naturals de protecció especial
Reserva Natural Parcial d'Algars (Decret 123/1987).

c. Protecció de /a fauna

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Riu de règim mediterrani que conserva un conjunt
de sistemes naturals molt fràgils.
- Vulnerabilitat de determinades espècies de la
fauna iligades al medi aquàtic.

25,1

77,9

12,6

115,6

Caseres

Arnes

Horta de Sant Joan

Total

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
470 - 496

Terra Alta, la

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn la ribera del riu Algars entre el
pont de Caseres fins al pont d'Arnes; aquest pont
coincideix a la Reserva Natural Parcial d'Algars
(Decret 123/1987).

A.4. El medi físic: síntesi
Espai natural fluvial, situat a l'extrem sudoccidental
de la Depressió central, en contacte amb els relleus
de les serres pre-litoraJs. L'Algars és un riu amb un
curs permanent d'aigua, a la conca del Matarranya,
on destaca l'amplada del seu llit de sorres. La comu
nitat de mamífers és típicament mediterrània i es
troba ben conservada. La fauna ictiològica és molt
ben representada per espècies mediterrànies d'ori
gen Ibèric i d'altres d'origen europeu.

~. A. Info~ació(síntesi¡

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Principal Interès d'aquest espai rau en el relativa
ment bon estat de conservació dels seus sistemes
naturals fluvials, amb la presència d'alguns pobla
ments faunísitics molt valuosos. La fauna és ben
representativa dels rius mediterranis més meridio
nals a Catalunya, i acull algunes singularitats com és
el cas d'alguns endemismes ibèrics. Cal remarcar
que l'espai acull el segon nucli en importància de la
llúdriga a Catalunya.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Espai natural fluvial situat a l'extrem sudoc
cidental de la Depressió Central, en contacte
amb els relleus de les serres pre-litorals del sis
tema Mediterrani. L'Algars és un riu amb un
curs permanent d'aigua, a la conca del Ma
tarranya, on destaca l'amplada del seu llit de
sorres i graves.

El principal interès d'aquest espai rau en el
relativament bon estat de conservació dels
seus sistemes naturals fluvials, amb pobla
ments faunístics molt valuosos. Junt amb et riu
Montsant, és un dels rius catalans mediterranis
més ben conservat. Malgrat no gaudir d'una
fauna aquàtica molt diversa, sí que és perfecta
ment representativa [ presenta algunes singula
ritats d'especial interès. L'espai acull el segon
nucli en importància de la llúdriga a Catalunya. La
comunitat de mamífers és típicament mediterrà
nia i es troba ben conservada. La fauna ictiològi
ca és molt ben representada per espècies
mediterrànies d'origen ibèric, riques en ende
mismes, i d'altres d'origen europeu. En general
els poblaments de peixos d'aquest espai des
taquen per la gran diversitat i l'alta productivitat
del sistema. En alguns trams de riu subsisteix el
cranc de riu.

En conjunt la Ribera de l'Algars agrupa un
conjunt de sistemes naturals fluvials de gran
interès però molt sensibles davant qualsevol
peturbaci6 antròpica. El paisatge natural d'a_
quest tram de riu contrasta amb les terres de
l'entorn profundament dedicades als conreus
de regadiu i de secà.

Depressió Central occidental
Sector serres marginals

Ribera de l'Algars•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
280 ••
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2. Espais inclosos en el PErN
2.7 Depressió Central
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Apèndix 5 
 

Plànols del planejament territorial vigent als municipis de Gandesa i Bot:  

A) Normes Subsidiàries de Planejament de Gandesa 
- Situació i àmbit de protecció del municipi de Gandesa: Delimitació del terme municipal i 

de l’espai d’interès natural Serres de Pàndols – Cavalls.  
- Classificació del sòl segons règim jurídic: Delimitació dels sòls urbà, apte per urbanitzar 

i no urbanitzable i franja de protecció de carreteres. 
 

B) Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Bot 
- Plànol de zonificació 
- Ordenació del sòl no urbanitzable del terme municipal 
- Zones d’indústria, magatzem i àrees d’afecció de carreteres 
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1 . Introducció 
 

El present annex de prognosi de trànsit té per objectiu l’estudi del trànsit que actualment circula 
per la carretera objecte d’aquest projecte acadèmic de condicionament de la carretera TV-3531 
i determinar l’escenari de trànsit futur. Aquesta prognosi és necessària per garantir un nivell de 
servei adequat de la carretera al llarg de la seva vida útil. 

Per a la realització d’aquesta prognosi es partirà de les dades disponibles de les diferents 
campanyes d’aforament realitzades per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament 
de Territori i Sostenibilitat (anteriorment anomenat Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques) donat que la carretera TV-3531 és competència de la Generalitat de Catalunya 
estant assignada al Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre. Les dades obtingudes 
dels aforaments convenientment tractades serviran per determinar la categoria de trànsit que 
pateix la carretera en l’any horitzó de projecte i, per tant, poder dimensionar adequadament el 
paquet del ferm. 

2. Dades de partida 
 

Les dades que s’usaran per tal de determinar el trànsit actual i poder realitzar la prognosi 
s’obtenen de les campanyes d’aforament realitzades per la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquestes dades, de disponibilitat gratuïta, són 
accessibles des de la pàgina web del Departament.  

Les campanyes genèriques d’aforament que s’han pogut recopilar per a la redacció del present 
projecte comprenen el període entre els anys 2003 i 2007, ambdós inclosos i també el període 
entre els anys 2010 i 2012, ambdós inclosos. Es desconeix perquè en cap moment s’han 
publicat les dades dels anys 2008 i 2009.  

Cal comentar que a l’inici de la redacció del present projecte (juliol de 2012) estaven només 
disponibles les dades des de l’any 2003 fins al 2007. Posteriorment es van complimentar amb 
les dels anys 2010, 2011 i 2012 disposant en total fins a 8 campanyes d’aforament. Actualment 
només estan disponibles a la pàgina web les dades dels 3 anys més recents. En aquest sentit, 
per tal de poder realitzar una anàlisi més acurada s’utilitzaran les dades de les 8 campanyes 
d’aforaments recopilades. 

Amb les dades de la última campanya d’aforament, s’han aconseguit obtenir les dades de totes 
les carreteres de la comarca de la Terra Alta que depenen de la Generalitat de Catalunya. De 
les diverses estacions d’aforaments disponibles a l’entorn de la carretera objecte del projecte, 
seleccionem inicialment 4 estacions. Una d’elles a la mateixa carretera TV-3531 i les altres 3 a 
les seves proximitats. Aquestes estacions són les següents:  

Codi Carretera Pk Població Tipus Estació 
194-343 T-334 0,5 Horta St Joan Cobertura 
53340543 T-334 5 Horta St Joan Cobertura 
142343 T-362 1 Bot Cobertura 
93531043 TV-3531 4 Gandesa Cobertura 

 

Taula 1.- Estacions d’aforament més properes a la carretera objecte del present projecte 

 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 4 – Estudi del trànsit  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
3 

 

Les 4 estacions tenen la característica que són estacions d’aforament de cobertura. Dels 4 
nivells que estableix la Generalitat de Catalunya per les seves estacions d’aforament, les de 
cobertura són l’esglaó més baix. Aquestes tenen la característica que aforen, com a mínim, les 
24 hores d’un dia feiner com a màxim, cada 4 anys, amb aparells automàtics de registre horari. 
En aquest sentit, cal destacar que les dades disponibles no tindran la qualitat desitjable com 
seria l’ideal. 

Tal i com s’ha comentat inicialment totes les estacions d’aforament que més ens poden ser útils 
per a la redacció del present projecte són secundàries, és a dir, de la menor categoria 
jeràrquica. En aquest sentit, tot i disposar en total de 8 campanyes d’aforament realitzades per 
la Generalitat de Catalunya, en el cas particular de les 4 estacions del nostre interès, només 
tenim 4 campanyes en el millor dels casos. 

Campanyes d'aforament 
Codi Carretera Dades Anys 
194-343 T-334 4 2003, 2006, 2008 i 2012 
53340543 T-334 2 2008 i 2012 
142343 T-362 4 2003, 2006, 2008 i 2012 

93531043 TV-3531 1 2009 
 

Taula 2.- Dades de les campanyes d’aforament disponibles a les estacions seleccionades 

3. Tractament de dades 
 

De l’observació de les dades comprovem que l’estació d’aforament que disposem a la pròpia 
carretera àmbit del projecte (estació 93531043) només ens ofereix les dades d’una sola 
campanya d’aforament de manera que no és útil per a la realització de la prognosi del trànsit.  

De les altres 3 estacions disponibles a l’entorn proper optem per escollir l’estació 194-343, 
situada al PK 0,500 de la carretera T-334 pels següents motius: 

- És l’estació de la que es disposen les dades de més campanyes d’aforament, 4 en total 
(anys 2003, 2006, 2008 i 2012). 
 

- En les diferents campanyes té una IMD similar a les dades de l’estació 93531043. 
 

- Forma part de l’eix format per les carreteres TV-3531 i T-334 que uneix Gandesa amb 
la carretera T-330 passant pels municipis de Bot i Horta de Sant Joan. Comparant les 
dades de les 2 estacions podem suposar que la mobilitat generada entre els diversos 
municipis que comunica és molt similar i per això les dades de les IMD són similars 
estan situades les 2 estacions a cada extrem d’aquest eix viari.  
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A partir de les dades dels aforaments disponibles, es comprova l’evolució del trànsit al llarg dels 
diferents anys de registres: 

Any IMD IMDpesants ∆IMD ∆IMDpesants 
2003 1182 24    
2006 1156 66 -0,73% 58,33% 
2008 1131 14 -1,08% -39,39% 

2012 1349 31 4,82% 30,35% 

      1,56% 3,24% 
 

Taula 3.- IMD de vehicles lleugers i pesats a l’estació seleccionada per realitzar la prognosi de trànsit 

 

 

Gràfica 1.- Evolució de la IMD de vehicles lleugers i pesats a l’estació seleccionada per realitzar la prognosi de trànsit 

 

Amb aquestes dades, la projecció de la IMD per a l’any 2013, any de redacció del projecte ens 
dona les següents dades: 
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4. Prognosi de trànsit  
 

La prognosis de trànsit és necessària per determinar el trànsit que circularà per la carretera al 
llarg de la seva vida útil. A partir de les dades dels aforaments, i seguint els criteris establerts 
pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es prenen les 
següents condicions de partida: 

- Vida útil: 20 anys 
- Creixement mig anual: 1,5% 
- Inducció: Es considera menyspreable 
- Captació: Es considera menyspreable 

El creixement s’ha considerat de 1,5% a partir dels 3 valors que es recomanen (1,5; 2,5 i 3,5%) 
per 2 motius: 

- Es el valor que més s’aproxima a la tendència que mostra el trànsit actualment. 
 

- Donat que posteriorment, per al disseny estructural del paquet de ferm,  es pren com a 
referència el trànsit de vehicles pesants, seria recomanable escollir un valor superior 
donat que la tendència global del trànsit de pesants és superior a la general, però donat 
que la estació és de cobertura i les grans variabilitats que hi ha en els diferents 
aforaments, unit a la baixa IMD de la carretera no es poden considerar fiables les 
dades referents als vehicles pesants. 

Paral·lelament es consideren menyspreables els trànsits generats per inducció o captació donat 
que es tracta d’un projecte d’acondicionament d’una carretera existent i no pas d’una nova 
carretera que ofereixi noves comunicacions. 

Amb aquestes condicions, la prognosi de trànsit es determina de la següent manera: 

1  

On:  

- IMD0: Intensitat mitjana de trànsit a l’any de posada en servei 
- IMDn: Intensitat mitjana de trànsit a l’horitzó de la vida útil 
- n: Nombre d’anys 
- C: Creixement mitjà anual 

Es considera que tots els tràmits administratius per tal d’iniciar l’execució dels treballs junt amb 
la durada de les obres s’estableix que la posada en servei de la carretera serà a l’any 2016 i 
per tant, l’any horitzó el 2036. Amb aquestes hipòtesis, les IMD que suportarà la carretera 
seran: 

 

 

 

 

IMD2016 = 1432  IMDp2013 = 33 

IMD2036 = 1928  IMDp2036 = 44 
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5. Capacitat i nivells de servei  
 

Per determinar la capacitat i els nivells de servei de la carretera s’usarà el mètode que 
s’estableix al Manual de Capacitat elaborat als Estats Units pel Transportation Research Board. 
En el seu apartat referent a les carreteres convencionals, n’estableix 2 tipus:  

- Classe I: són aquelles carreteres que tenen una funció principal de mobilitat. Formen 
part d’aquest grup les carreteres de la xarxa principal. 

- Classe II: són aquelles carreteres que tenen una funció principal d’accessibilitat. 
Formen part d’aquest grup les carreteres de les xarxes locals. 

El Manual estableix que el nivell de servei d’una carretera de calçada única amb dos carrils de 
circulació es pot estimar mitjançant dos criteris:  

- La velocitat mitjana de recorregut.  
- El percentatge de temps que un vehicle viatja darrera d’un altre. 

Aquest segon criteri és difícil de calcular i es substitueix per un altre criteri relacionat amb ell 
que és més fàcil de mesurar: El percentatge de temps que un vehicle circula a menys de 3 
segons del vehicle que el precedeix.  

El Manual també especifica que per les carreteres de classe I s’han d’obtenir els 2 criteris per 
determinar el nivell de servei, mentre que per les carreteres de  classe II només es considera el 
segon criteri per tal de conèixer el nivell de servei. Tal com està qualificada la carretera objecte 
del present projecte al Pla territorial de les Terres de l’Ebre, com a Via estructurant secundària, 
amb una funcionalitat territorial d’escala comarcal i de cohesió de sistemes urbans i amb una 
funcionalitat viària d’accessibilitat estructurant comarcal i de connectivitat entre les polaritats i el 
seu entorn, correspon al tipus de carretera Classe II del Manual, de manera que només caldrà 
calcular el percentatge de temps que un vehicle circula a menys de 3 segons del vehicle que el 
precedeix. 

El mètode que defineix el Manual parteix d’aplicar uns factors de correcció a les condicions 
ideals de circulació en una carretera. En aquest sentit, les condicions ideals que estableix el 
Manual per una carretera convencional de dos carrils de circulació són les següents: 

• Carrils de 3,60 m d’amplada. 
• Vorals d’1,80 m d’amplada. 
• Sense accessos a les propietats de l’entorn.  
• Terreny pla (sense inclinacions superiors al 2%, en cas contrari es considera terreny 

ondulat). 
• Trànsit format exclusivament per turismes. 
• Sense prohibicions d’avançament. 
• Repartiment del trànsit total entre sentits del 50%. 

Donat que en el nostre cas només es compleix la condició de repartiment del trànsit total entre 
sentits del 50% caldrà aplicar diverses correccions en funció de totes les condicions ideals que 
no es compleixen.  

D’aquesta manera, es procedirà a determinar la capacitat de la carretera del present projecte i 
el nivell de servei associat, tant degut a la capacitat de la carretera com segons el percentatge 
de temps seguint a un altre vehicle. 
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5.1. Càlcul de la Capacitat de la carretera i els Nivells de Servei associats 
 

El Manual de Capacitat, tal com ja s’ha comentat, es va desenvolupar als Estats Units. Tot i 
així, s’ha adaptat la seva metodologia pel cas del tràfic europeu variant lleugerament els 
coeficients correctors associats. En aquest sentit, les modificacions aplicades per a que sigui 
vàlid a Europa són, llògicament, aplicables en el cas de la carretera objecte del present  
projecte.  

Aquestes modificacions impliquen que per poder determinar la  capacitat viària de la carretera 
i així determinar els nivells de servei cal aplicar la següent expressió: 

2800 ⁄  

On: 

- fC: Factor de correcció per amplada de carrils 
- fA: Factor de correcció per amplada de vorals 
- fP: Factor de correcció per composició del trànsit 
- fR: Factor de correcció pel repartiment de circulació per sentits. 
- (I/C)i: Relació entre intensitat i capacitat ideal pel nivell de servei i. 

Òbviament, la capacitat d’una carretera per definició és la associada al nivell de servei E. 

Els factors fC, fA i fR venen tabulats i els seus valors associats al present projecte són: 

fC fA fR 

0,980 0,955 1
 

I el factor de correcció per composició del trànsit s’obté mitjançant l’expressió: 

1
1 1 1

 

De manera que la capacitat de la carretera serà:  

 

Per determinar el nivell de servei s’aplica aquesta mateixa expressió per cada un dels 5 nivells 
de servei i obtenim els següents resultats: 

NdS fC fA fP fR (I/C)i Capacitat (veh/h) 
A 0,976 0,883 0,870 1 0,05 105

B 0,976 0,883 0,833 1 0,17 342

C 0,976 0,883 0,833 1 0,32 643

D 0,976 0,883 0,833 1 0,48 965

E 0,980 0,955 0,833 1 0,91 1987
 

Taula 4.- Capacitat de la carretera per cada nivell de servei 

2800 0.98 0.955 0.833 1 0.91 1987 /  
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Per definició, es dissenya per la intensitat de projecte de l’hora 30 (I30). Degut al caràcter rural 
de la carretera, el factor d’hora 30 (K30) associat a aquest tipus de via és de 0,155, de manera 
que la intensitat horària punta es determina com: 

 

I  finalment,  la  intensitat  de  vehicles  amb  la  qual  es  compararà  per  determinar  el  nivell  de 
servei es determina mitjançant: 

 

On es considera un factor d’hora punta associat a les carreteres de caràcter rural de valor 0,80. 

Aplicant  aquestes  relacions,  els  valors  de  les  intensitats  a  comparar  i  els  nivells  de  servei 
associats seran: 

2016 2026 2036 
IMD I NdS IMD I NdS IMD I NdS 

1432 277 B 1662 322 B 1928 374 C 
 

Taula 5.- Nivells de servei en el moment de posada en servei, als 10 anys i a l’horitzó 2036 

És a dir, en  la posada en servei  i al cap de 10 anys de vida el nivell de servei es manté en el 
nivell B, qualificat com estable a alta velocitat, mentre que al final de la vida útil el servei baixa 
un  esglaó  per  situar‐se  en  el  nivell  C,  qualificat  com  estable. Ambdós  valors  són  totalment 
satisfactoris per garantir unes condicions de fluïdesa en la circulació acceptables. 

 

5.2. Càlcul del percentatge de temps seguint a un altre vehicle 
 

• Intensitat de tràfic equivalent 

En primer lloc cal convertir la intensitat horària, en vehicles reals, en una intensitat horària de 
vehicles en el període punta de 15 minuts. A més a més, s’ha d’introduir un factor que tingui 
present l’efecte del traçat si la carretera no discorre per un terreny pla, com és en aquest cas. 
Aquesta intensitat equivalent resulta: 

 

On:  

- I0: Intensitat equivalent, en vehicles/hora 
- I: Intensitat, en vehicles reals en vehicles/hora 
- fhp: Factor d’hora punta 
- fi: Factor de correcció per efecte del traçat 
- fvp: Factor de correcció per efecte dels vehicles pesats 
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On el factor de correcció per efecte dels vehicles pesats s’obté mitjançant l’expressió: 

100
100

 

On: 

- pp i pr: Percentatges de vehicles pesats i vehicles recreatius, respectivament 
- Ep i Er: Factor d’equivalència de vehicles pesats i vehicles recreatius 

Donat que les dades de partida provenen d’estacions de cobertura, que són les de menor 
jerarquia i per tant, amb menys dades disponibles, cal tractar les dades i aplicar diverses 
hipòtesis degudament justificades per poder realitzar correctament el càlcul: 

- Es considera un tràfic nul durant la nit, de manera que tota la IMD registrada circula 
només durant el dia. D’aquesta manera, assumim que la intensitat en vehicles reals en 
vehicles/hora  serà IMD/18. 

- Degut a que la carretera es pot qualificar com a rural, el tràfic que circuli pot presentar 
destacables variacions horàries, de manera que considerarem un Factor d’hora punta 
de 0,80.  

Així doncs, per un percentatge de vehicles pesats del 5% i suposant nul el percentatge de 
vehicles recreatius donat que no disposem de dades, obtenim un fvp = 1,04 i una Intensitat 
equivalent de:  

  2016 2026 2036 

Iq (veh/hora) 134 156 181 
 

Taula 6.- Intensitat equivalent obtinguda 

 

• Càlcul del percentatge de temps seguint a un altre vehicle 

Un cop determinada la Intensitat equivalent, el percentatge de temps seguint a un altre vehicle 
s’obté directament mitjançant: 

100 1  

On: 

- Fpa: Factor de correcció per prohibició d’avançament. Que per el present cas és de 
20,2.   

Així doncs, els nivells de servei que s’obtindran al llarg de la vida útil de la carretera projectada 
segons el càlcul del percentatge de temps seguint a un altre vehicle seran: 

  2016 2026 2036 
PTS 31,333 33,002 34,892 

NdS A A A 
 

Taula 7.- Nivells de servei associats segons el mètode del percentatge de temps seguint a un altre vehicle 
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6. Conclusions  
 

En l’apartat anterior s’ha determinat el nivell de servei de la carretera mitjançant dos mètodes: 
Segons la capacitat de la carretera (en vehicles lleugers per hora) i segons el percentatge de 
temps seguint a un altre vehicle. Aquest segon mètode s’ha aplicat segons el que indica el 
Manual de Capacitat donat que la carretera es pot considerar de classe II.  

De l’aplicació dels dos mètodes s’observa una discordança en els resultats obtinguts. Mentre 
que pel mètode de determinar la capacitat ens dóna uns nivells de servei B a la posada en 
servei i C a l’any horitzó; segons el mètode del percentatge de temps seguint a un altre vehicle 
sempre obtenim un nivell de servei A. 

Donada aquesta contradicció, i intentant sempre estar pel costat de la seguretat o el més 
desfavorable, es considerarà com a vàlid i s’acceptaran els nivells de servei determinats els 
sorgits de l’estudi segons la capacitat de la carretera.  

Així doncs, els nivells de servei associats a la carretera objecte del present projecte seran els 
determinats segons la capacitat de la carretera donat que són més restrictius i, a més a més, 
donat que és el mètode usat generalment per realitzar les prognosi de trànsit.  
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Apèndix 1 
 

Dades de les campanyes d’aforament realitzades per la Generalitat de Catalunya usades per a 
la realització de la prognosi de trànsit del present annex. 

  



Codi Ctra. PK_estació  població categ carrils font_dad definició_tram           IFa IMD %pesant any

  15-243 N-230b 22,130 Xerta secundària 2 inter. T-333  -  inter. C-12 (Xerta) 100,00% 559 20,39% 2003STC Terres Ebre

  65-343 N-230c 7,000 Pinell de Brai, el cobertura 2 inter. C-43 (El Pinell de Brai) - T-324 (Miravet) 248 3,23% 2003STC Terres Ebre

 128-343 T-301 10,000 Bítem cobertura 2 Tortosa  -  T-301 (Tivenys) 1.130 1,24% 2003STC Terres Ebre

 130-343 T-301 21,000 Benifallet cobertura 2 T-301 (Tivenys)  -  inter. C-12 (Benifallet) 136 2003STC Terres Ebre

  67-343 T-324 19,000 Benissanet cobertura 2 N-230c (Miravet)  -  inter. N-420a (Móra la Nova) 1.610 0,99% 2003STC Terres Ebre

 127-343 T-330 16,000 Arnes cobertura 2 límit Aragó (Terol)  -  inter. T-334 995 2003STC Terres Ebre

 126-343 T-330 18,180 Arnes secundària 2 inter. T-334  -  T-333 (Prat de Comte) 83,33% 361 9,97% 2003STC Terres Ebre

 102-243 T-331 9,700 Ulldecona primària 2 inter. TV- 3313 (Ulldecona)  -  inter. T-350 (Sta. Bàrba 50,00% 3.171 10,06% 2003STC Terres Ebre

 103-343 T-331 19,160 Santa Bàrbara secundària 2 inter. T-350 (Sta. Bàrbara) - inter. C-12 (Vinallop) 100,00% 4.989 7,94% 2003STC Terres Ebre

 101-343 T-332 12,000 Ulldecona cobertura 2 límit Castelló  -  inter. TV- 3313 (Ulldecona) 4.523 2003STC Terres Ebre

 194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan cobertura 2 inter. T-330 (Horta de Sant Joan) -  inter. TV-3301 (B 1.182 2,03% 2003STC Terres Ebre

  17-243 T-340 0,100 Aldea,l' secundària 2 inter. N-340 (Camarles) - inter. TV-3451 (Deltebre) 100,00% 3.136 8,55% 2003STC Terres Ebre

 212-343 T-340 15,000 Deltebre cobertura 2 inter. TV-3451 (Deltebre)  -  final T-340 (riu Ebre) 742 2,16% 2003STC Terres Ebre

 204-343 T-342 2,000 Roquetes cobertura 2 inter. TV-3421 (Roquetes)  -  inter TV-3422 (Roquetes 3.799 2003STC Terres Ebre

 180-343 T-344 2,800 Amposta secundària 2 N-340a (Amposta)  -  T-350 (Masdenverge) 100,00% 6.301 9,43% 2003STC Terres Ebre

 1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara cobertura 2 inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge) 6.590 2003STC Terres Ebre

  142343 T-362 1,000 Gandesa cobertura 2 inter. N-420 (Bot) - inter. TV-3531 (Bot) 136 2003STC Terres Ebre

 1231343 T-702 37,000 Bisbal de Falset, la cobertura 2 inter. T-713 (La Bisbal de Falset) -  T-703 (La Palma 135 2000STC Terres Ebre

57030043 T-703 0,500 Flix cobertura 2 C-233 (Flix) - T-702 (La Palma d'Ebre) 126 8,00% 1998STC Terres Ebre

 2091343 T-714 4,000 Cabacés cobertura 2 inter. T-702 (Cabacés) -  inter. C-12 (Vinebre) 167 2003STC Terres Ebre

 201-343 T-723 3,000 Batea cobertura 2 inter. C-221 (Batea)  -  límit Aragó (Terol) 325 1999STC Terres Ebre

 1711343 T-731 0,500 Molar, el cobertura 2 inter. C-12 (Garcia)  -  inter. T-732 (El Molar,T-734) 230 7,90% 1998STC Terres Ebre

 197-343 T-733 6,000 Ascó cobertura 2 inter. C-12-B (Ascó)  -  TV-7331 (La Fatarella) 193 6,00% 1998STC Terres Ebre
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Codi Ctra. PK_estació  població categ carrils font_dad definició_tram           IFa IMD %pesant anyVelocitat

  15-243 N-230b 22,130 Paüls secundària 2 Inter. T-333  -  inter. C-12 (Xerta) 100,00% 477 18,45% 2004STC Terres Ebre

  65-343 N-230c 7,000 Miravet cobertura 2 Inter. C-43 (el Pinell de Brai) - T-324 (Miravet) 198 7,00% 2004STC Terres Ebre

 128-343 T-301 10,000 Tivenys cobertura 2 Tortosa  -  T-301 (Tivenys) 1.130 1,24% 2003STC Terres Ebre

 130-343 T-301 21,000 Benifallet cobertura 2 T-301 (Tivenys)  -  T-302 (Benifallet) 136 2003STC Terres Ebre

  67-343 T-324 19,000 Benissanet cobertura 2 N-230 (Miravet)  -  inter. N-420a (Móra la Nova) 1.610 0,99% 2003STC Terres Ebre

 127-343 T-330 16,000 Horta de Sant Joan cobertura 2 Límit Aragó, A-231 (Terol)  -  inter. T-334 995 2003STC Terres Ebre

 126-343 T-330 18,180 Horta de Sant Joan secundària 2 Inter. T-334  -  T-333 (Prat de Comte) 83,33% 523 8,80% 2004STC Terres Ebre

 102-243 T-331 9,700 Freginals primària 2 Inter. TV- 332 (Ulldecona)  -  inter. T-350 (Sta. Bàr 100,00% 3.460 8,97% 2004STC Terres Ebre 77,04

 103-343 T-331 19,160 Tortosa secundària 2 Inter. T-350 (Sta. Bàrbara) - inter. C-12 (Vinallop) 83,33% 5.363 7,31% 2004STC Terres Ebre

 101-343 T-332 12,000 Ulldecona cobertura 2 Límit Castelló de la Plana/Tarragona  -  inter. TV- 4.523 2003STC Terres Ebre

 194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan cobertura 2 Inter. T-330 (Horta de Sant Joan) -  inter. TV-3301 1.182 2,03% 2003STC Terres Ebre

  17-243 T-340 0,100 Camarles secundària 2 Inter. N-340 (Camarles) - inter. TV-3451 (Deltebre) 100,00% 3.361 8,54% 2004STC Terres Ebre

 212-343 T-340 15,000 Deltebre cobertura 2 Inter. TV-3451 (Deltebre)  -  final T-340 (riu Ebre) 742 2,16% 2003STC Terres Ebre

 204-343 T-342 2,000 Roquetes cobertura 2 Inter. TV-3421 (Roquetes)  -  inter TV-3422 (Roqu 3.799 2003STC Terres Ebre

 180-343 T-344 2,800 Amposta secundària 2 C-12 (Amposta)  -  T-350 (Masdenverge) 100,00% 7.278 9,60% 2004STC Terres Ebre

 1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara cobertura 2 Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge 5.397 5,00% 2004STC Terres Ebre

  142343 T-362 1,000 Bot cobertura 2 Inter. N-420 (Bot) - inter. TV-3531 (Bot) 136 2003STC Terres Ebre

 1231343 T-702 37,000 Bisbal de Falset, la cobertura 2 Inter. T-713 (la Bisbal de Falset) -  T-703 (la Palm 111 7,50% 2004STC Terres Ebre

57030043 T-703 0,500 Flix cobertura 2 C-233 (Flix) - T-702 (la Palma d'Ebre) 108 15,70% 2004STC Terres Ebre

 2091343 T-714 4,000 Cabacés cobertura 2 Inter. T-702 (Cabacés) -  inter. C-12 (Vinebre) 167 2003STC Terres Ebre

 201-343 T-723 3,000 Batea cobertura 2 Inter. C-221 (Batea)  -  límit Aragó (Terol) 223 7,17% 2004STC Terres Ebre

 1711343 T-731 0,500 Garcia cobertura 2 Inter. C-12 (Garcia)  -  inter. T-732 (el Molar,T-734) 286 2,09% 2004STC Terres Ebre

 197-343 T-733 6,000 Ascó cobertura 2 Inter. C-12 (Ascó)  -  TV-7331 (la Fatarella) 220 5,00% 2004STC Terres Ebre
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Codi Ctra. PK_estació  població categ carrils font_dad definició_tram           IFa IMD %pesant anyVelocitat

  15-243 N-230b 22,130 Paüls secundària 2 Inter. T-333  -  inter. C-12 (Xerta) 100,00% 491 17,52% 2005STC Terres Ebre

  65-343 N-230c 7,000 Miravet cobertura 2 Inter. C-43 (el Pinell de Brai) - T-324 (Miravet) 271 2,59% 2005STC Terres Ebre

 128-343 T-301 10,000 Tivenys cobertura 2 Tortosa  -  T-301 (Tivenys) 2.927 1,08% 2005STC Terres Ebre

 130-343 T-301 21,000 Benifallet cobertura 2 T-301 (Tivenys)  -  T-302 (Benifallet) 136 2003STC Terres Ebre

  67-343 T-324 19,000 Benissanet cobertura 2 N-230c (Miravet)  -  inter. N-420a (Móra la Nova) 1.760 3,10% 2005STC Terres Ebre

 127-343 T-330 16,000 Horta de Sant Joan cobertura 2 Límit Aragó, A-231 (Terol)  -  inter. T-334 995 2003STC Terres Ebre

 126-343 T-330 18,180 Horta de Sant Joan secundària 2 Inter. T-334  -  T-333 (Prat de Comte) 100,00% 463 6,70% 2005STC Terres Ebre

 102-243 T-331 9,700 Freginals primària 2 Inter. TV- 332 (Ulldecona)  -  inter. T-350 (Sta. Bà 100,00% 3.817 9,27% 2005STC Terres Ebre 77,01

 103-343 T-331 19,160 Tortosa secundària 2 Inter. T-350 (Sta. Bàrbara) - inter. C-12 (Vinallop) 83,33% 5.258 7,87% 2005STC Terres Ebre

 101-343 T-332 12,000 Ulldecona cobertura 2 Límit Castelló de la Plana/Tarragona  -  inter. TV- 4.523 2003STC Terres Ebre

53332743 T-333 27,154 Prat de Comte cobertura 2 T-330 (Prat de Comte, T-361) - N-230 (Prat de Co 473 4,65% 2005STC Terres Ebre

 194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan cobertura 2 Inter. T-330 (Horta de Sant Joan) -  inter. TV-3301 1.182 2,03% 2003STC Terres Ebre

  17-243 T-340 0,100 Camarles secundària 2 Inter. N-340 (Camarles) - inter. TV-3451 (Deltebre 100,00% 3.096 7,14% 2005STC Terres Ebre

 212-343 T-340 15,000 Deltebre cobertura 2 Inter. TV-3451 (Deltebre)  -  final T-340 (riu Ebre) 742 2,16% 2003STC Terres Ebre

 204-343 T-342 2,000 Roquetes cobertura 2 Inter. T-341 (Roquetes)  -  inter TV-3422 (Roquete 3.799 2003STC Terres Ebre

 180-343 T-344 2,800 Amposta secundària 2 C-12 (Amposta)  -  T-350 (Masdenverge) 100,00% 7.463 9,62% 2005STC Terres Ebre

 1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara cobertura 2 Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverg 5.428 9,47% 2005STC Terres Ebre

  142343 T-362 1,000 Bot cobertura 2 Inter. N-420 (Bot) - inter. TV-3531 (Bot) 136 2003STC Terres Ebre

 1231343 T-702 37,000 Bisbal de Falset, la cobertura 2 Inter. T-713 (la Bisbal de Falset) -  T-703 (la Palm 111 7,50% 2004STC Terres Ebre

57030043 T-703 0,500 Flix cobertura 2 C-233 (Flix) - T-702 (la Palma d'Ebre) 108 15,70% 2004STC Terres Ebre

 2091343 T-714 4,000 Cabacés cobertura 2 Inter. T-702 (Cabacés) -  inter. C-12 (Vinebre) 167 2003STC Terres Ebre

57200043 T-720 0,000 Móra la Nova cobertura 2 N-420a - C-12 (Móra la Nova) 1.724 4,81% 2005STC Terres Ebre

 201-343 T-723 3,000 Batea cobertura 2 Inter. C-221 (Batea)  -  límit Aragó (Terol) 223 7,17% 2004STC Terres Ebre

 1711343 T-731 0,500 Garcia cobertura 2 Inter. C-12 (Garcia)  - límit com. Ribera d'Ebre/Pri 286 2,09% 2004STC Terres Ebre

 197-343 T-733 6,000 Ascó cobertura 2 Inter. C-12b (Ascó)  -  TV-7331 (la Fatarella) 220 5,00% 2004STC Terres Ebre

57410043 T-741 0,000 Flix cobertura 2 C-12 (Flix) - TV-7411 (Ribera-roja d'Ebre) 1.270 2,85% 2005STC Terres Ebre
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Codi Ctra. PK_estació  població cate carrils font_dad definició_tram           IFa IMD %pesant anyVelocitat

  15-243 N-230b 22,130 Paüls secundària 2 Inter. T-333  -  inter. C-12 (Xerta) 100,00% 581 15,83% 2006STC Terres Ebre

  65-343 N-230c 7,000 Miravet cobertura 2 Inter. C-43 (el Pinell de Brai) - T-324 (Miravet) 303 6,60% 2006STC Terres Ebre

 128-343 T-301 10,000 Tivenys cobertura 2 Tortosa  -  T-301 (Tivenys) 1.244 1,08% 2006STC Terres Ebre

 130-343 T-301 21,000 Benifallet cobertura 2 T-301 (Tivenys)  -  T-302 (Benifallet) 130 4,23% 2006STC Terres Ebre

  67-343 T-324 19,000 Benissanet cobertura 2 N-230c (Miravet)  -  inter. N-420a (Móra la Nova) 3.347 5,05% 2006STC Terres Ebre

 127-343 T-330 16,000 Horta de Sant Joan cobertura 2 Límit Aragó, A-231 (Terol)  -  inter. T-334 995 5,29% 2006STC Terres Ebre

 126-343 T-330 18,180 Horta de Sant Joan secundària 2 Inter. T-334  -  T-333 (Prat de Comte) 100,00% 553 5,61% 2006STC Terres Ebre

 102-243 T-331 9,700 Freginals primària 2 Inter. TV- 332 (Ulldecona)  -  inter. T-350 (Sta. Bàr 100,00% 3.885 8,59% 2006STC Terres Ebre 76,44

 103-343 T-331 19,160 Tortosa secundària 2 Inter. T-350 (Sta. Bàrbara) - inter. C-12 (Vinallop) 100,00% 5.567 7,98% 2006STC Terres Ebre

 101-343 T-332 12,000 Ulldecona cobertura 2 Límit Castelló de la Plana/Tarragona  -  TV-3319, r 4.946 6,21% 2006STC Terres Ebre

53332743 T-333 27,154 Prat de Comte cobertura 2 T-330 (Prat de Comte, T-361) - N-230 (Prat de Co 473 4,65% 2005STC Terres Ebre

 194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan cobertura 2 Inter. T-330 (Horta de Sant Joan) -  inter. TV-3301 1.156 5,62% 2006STC Terres Ebre

  17-243 T-340 0,100 Camarles secundària 2 Inter. N-340 (Camarles) - inter. TV-3451 (Deltebre) 100,00% 3.773 6,92% 2006STC Terres Ebre

 212-343 T-340 15,000 Deltebre cobertura 2 Inter. TV-3451 (Deltebre)  -  final T-340 (riu Ebre) 742 2,16% 2003STC Terres Ebre

 204-343 T-342 2,000 Roquetes cobertura 2 Inter. T-341 (Roquetes)  -  inter TV-3422 (Roquete 4.518 2,30% 2006STC Terres Ebre

 180-343 T-344 2,800 Amposta secundària 2 C-12 (Amposta)  -  T-350 (Masdenverge) 100,00% 8.419 9,48% 2006STC Terres Ebre

 1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara cobertura 2 Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge 7.125 5,22% 2006STC Terres Ebre

  142343 T-362 1,000 Bot cobertura 2 Inter. N-420 (Bot) - inter. TV-3531 (Bot) 136 4,23% 2006STC Terres Ebre

 1231343 T-702 37,000 Bisbal de Falset, la cobertura 2 Inter. T-713 (la Bisbal de Falset) -  T-703 (la Palm 111 7,50% 2004STC Terres Ebre

57030043 T-703 0,500 Flix cobertura 2 C-233 (Flix) - T-702 (la Palma d'Ebre) 108 15,70% 2004STC Terres Ebre

 2091343 T-714 4,000 Cabacés cobertura 2 Inter. T-702 (Cabacés) -  inter. C-12 (Vinebre) 211 7,48% 2006STC Terres Ebre

57200043 T-720 0,000 Móra la Nova cobertura 2 N-420a - C-12 (Móra la Nova) 1.724 4,81% 2005STC Terres Ebre

 201-343 T-723 3,000 Batea cobertura 2 Inter. C-221 (Batea)  -  límit Aragó (Terol) 223 7,17% 2004STC Terres Ebre

 1711343 T-731 0,500 Garcia cobertura 2 Inter. C-12 (Garcia)  - límit com. Ribera d'Ebre/Prio 286 2,09% 2004STC Terres Ebre

 197-343 T-733 6,000 Ascó cobertura 2 Inter. C-12b (Ascó)  -  TV-7331 (la Fatarella) 220 5,00% 2004STC Terres Ebre

57410043 T-741 0,000 Flix cobertura 2 C-12 (Flix) - TV-7411 (Ribera-roja d'Ebre) 1.270 2,85% 2005STC Terres Ebre
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Codi Ctra. PK_estació  població categ carrils font_dad definició_tram           IFa IMD %pesant anyVelocitat

  15-243 N-230b 22,130 Paüls secundària 2 Inter. T-333  -  inter. C-12 (Xerta) 16,67% 627 18,34% 2007STC Terres Ebre

  65-343 N-230c 7,000 Miravet cobertura 2 Inter. C-43 (el Pinell de Brai) - T-324 (Miravet) 303 6,60% 2006STC Terres Ebre

 128-343 T-301 10,000 Tivenys cobertura 2 Tortosa  -  T-301 (Tivenys) 1.244 1,08% 2006STC Terres Ebre

 130-343 T-301 21,000 Benifallet cobertura 2 T-301 (Tivenys)  -  T-302 (Benifallet) 130 4,23% 2006STC Terres Ebre

  67-343 T-324 19,000 Benissanet cobertura 2 N-230c (Miravet)  -  inter. N-420a (Móra la Nova) 3.347 5,05% 2006STC Terres Ebre

 127-343 T-330 16,000 Horta de Sant Joan cobertura 2 Límit Aragó, A-231 (Terol)  -  inter. T-334 995 5,29% 2006STC Terres Ebre

 126-343 T-330 18,180 Horta de Sant Joan secundària 2 Inter. T-334  -  T-333 (Prat de Comte) 16,67% 539 9,09% 2007STC Terres Ebre

 102-243 T-331 9,700 Freginals primària 2 Inter. TV- 332 (Ulldecona)  -  inter. T-350 (Sta. Bàr 100,00% 3.885 8,59% 2006STC Terres Ebre 76,44

 103-343 T-331 19,160 Tortosa secundària 2 Inter. T-350 (Sta. Bàrbara) - inter. C-12 (Vinallop) 83,33% 5.604 8,39% 2007STC Terres Ebre

 101-343 T-332 12,000 Ulldecona cobertura 2 Límit Castelló de la Plana/Tarragona  -  TV-3319, r 4.946 6,21% 2006STC Terres Ebre

53332743 T-333 27,154 Prat de Comte cobertura 2 T-330 (Prat de Comte, T-361) - N-230 (Prat de Co 473 4,65% 2005STC Terres Ebre

 194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan cobertura 2 Inter. T-330 (Horta de Sant Joan) -  inter. TV-3301 1.156 5,62% 2006STC Terres Ebre

  17-243 T-340 2,000 Camarles secundària 2 Inter. N-340 (Camarles) - inter. TV-3451 (Deltebre) 83,33% 3.727 6,73% 2007STC Terres Ebre

 212-343 T-340 15,000 Deltebre cobertura 2 Inter. TV-3451 (Deltebre)  -  final T-340 (riu Ebre) 2.865 4,56% 2006STC Terres Ebre

 204-343 T-342 2,000 Roquetes cobertura 2 Inter. T-341 (Roquetes)  -  inter TV-3422 (Roquete 4.518 2,30% 2006STC Terres Ebre

 180-343 T-344 2,800 Amposta secundària 2 C-12 (Amposta)  -  T-350 (Masdenverge) 83,33% 8.736 9,36% 2007STC Terres Ebre

 1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara cobertura 2 Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge 7.125 5,22% 2006STC Terres Ebre

  142343 T-362 1,000 Bot cobertura 2 Inter. N-420 (Bot) - inter. TV-3531 (Bot) 136 4,23% 2006STC Terres Ebre

 1231343 T-702 37,000 Bisbal de Falset, la cobertura 2 Inter. T-713 (la Bisbal de Falset) -  T-703 (la Palm 111 7,50% 2004STC Terres Ebre

57030043 T-703 0,500 Flix cobertura 2 C-233 (Flix) - T-702 (la Palma d'Ebre) 108 15,70% 2004STC Terres Ebre

 2091343 T-714 4,000 Cabacés cobertura 2 Inter. T-702 (Cabacés) -  inter. C-12 (Vinebre) 211 7,48% 2006STC Terres Ebre

57200043 T-720 0,000 Móra la Nova cobertura 2 N-420a - C-12 (Móra la Nova) 1.724 4,81% 2005STC Terres Ebre

 201-343 T-723 3,000 Batea cobertura 2 Inter. C-221 (Batea)  -  límit Aragó (Terol) 223 7,17% 2004STC Terres Ebre

 1711343 T-731 0,500 Garcia cobertura 2 Inter. C-12 (Garcia)  - límit com. Ribera d'Ebre/Prio 286 2,09% 2004STC Terres Ebre

 197-343 T-733 6,000 Ascó cobertura 2 Inter. C-12b (Ascó)  -  TV-7331 (la Fatarella) 220 5,00% 2004STC Terres Ebre

57410043 T-741 0,000 Flix cobertura 2 C-12 (Flix) - TV-7411 (Ribera-roja d'Ebre) 1.270 2,85% 2005STC Terres Ebre
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Codi Carretera PK Població Tipus 
estació Carrils Font dades Definició tram Ifa IMD % pesants Velocitat Any

30120343 C-12 3,260 Amposta Sec. 2 STMTE N-340a (Amposta) - accés nord Amposta 100,00% 5.420 9,47% 74,76 2010
30121243 C-12 12,100 Amposta Prim. 2 STMTE Accés nord Amposta - T-331, Tortosa (Vinallop) 83,33% 7.745 6,10% 84,42 2010

61-343 C-12 14,640 Tortosa Perm. 2 SEDV Intersecció T-331, Tortosa (Vinallop) - intersecció C-42 (Tortosa) 23,32% 12.009 17,88% 107,41 2010
62-343 C-12 23,250 Aldover Prim. 2 STMTE Intersecció C-42 (Tortosa) - C-12z (Xerta) 100,00% 8.174 8,34% 79,98 2010

275-343 C-12 33,850 Benifallet Prim. 2 STMTE C-12z (Xerta) - intersecció C-43 (Benifallet) 100,00% 4.963 11,20% 78,5 2010
131-343 C-12 45,950 Rasquera Sec. 2 STMTE intersecció C-43 (Benifallet) - intersecció TV-3021 ( Rasquera) 100,00% 2.663 13,70% 81,04 2010
132-343 C-12 59,000 Ginestar Cob. 2 STMTE Intersecció TV-3021 ( Rasquera) - intersecció C-44 100,00% 4.155 12,68% 84,48 2010
1131343 C-12 62,900 Móra la Nova Perm. 2 SEDV Intersecció C-44 - intersecció N-420 94,29% 8.590 12,02% 75,38 2010
134-343 C-12 67,620 Garcia Sec. 2 STMTE Intersecció N-420 - Garcia (estrep dret pont riu Siurana) 100,00% 7.081 12,03% 81,82 2010

30127843 C-12 78,000 Vinebre Cob. 2 STMTE Garcia (estrep dret pont riu Siurana) - Ascó (estrep dret pont riu Ebre) 100,00% 5.782 9,55% 84,15 2010
69-343 C-12 81,660 Ascó Prim. 2 STMTE Ascó ( estrep dret pont sobre el riu Ebre) - intersecció C-233b 100,00% 5.756 13,35% 81,39 2010
70-343 C-12 89,000 Flix Sec. 2 STMTE intersecció C-233b - límit comarcal la Ribera d' Ebre/el Segrià 100,00% 3.005 24,53% 81,29 2010
31343 C-12B 1,000 Fatarella, la Cob. 2 STMTE Intersecció N-420 (la Fatarella) - intersecció C-12 (Ascó) 100,00% 838 2,86% 87,04 2010
74-343 C-221 65,000 Batea Cob. 2 STMTE A-221, lím. Aragó (Terol) - intersecció T-723 (Batea) 100,00% 896 10,96% 96,92 2010
141343 C-221 69,130 Batea Sec. 2 STMTE Intersecció T-723 (Batea) - intersecció N-420 (Gandesa) 100,00% 1.965 13,22% 85,28 2010
702343 C-233 6,000 Flix Cob. 2 STMTE Intersecció C-12 (Flix) - límit comarcal la Ribera d'Ebre/les Garrigues 100,00% 117 0,67% 69,49 2010
72-243 C-42 3,270 Aldea, l' Prim. 4 STMTE AP-7, l'Aldea (N-235) - intersecció Campredó 100,00% 13.816 8,43% 103,63 2010
71-343 C-42 9,820 Tortosa Sec. 4 STMTE Intersecció Campredó - intersecció C-12 (Tortosa) 83,33% 20.026 5,48% 45,65 2010

251-343 C-43 8,150 Gandesa Sec. 2 STMTE intersecció C-12 (Benifallet) - N-420 (Gandesa) 100,00% 2.327 11,50% 59,98 2010
112-343 C-44 16,100 Tivissa Cob. 2 STMTE Límit comarcal el Baix Camp/la  Ribera d' Ebre - TV-3031 (Tivissa) 100,00% 2.141 4,52% 91,93 2010
113-343 C-44 25,180 Tivissa Sec. 2 STMTE TV-3031 (Tivissa) - C-12 (Móra la Nova) 100,00% 3.224 5,94% 71,95 2010
15-243 N-230b 22,130 Xerta Sec. 2 STMTE Intersecció T-333   - intersecció C-12 (Xerta) 83,33% 763 12,71% 77,58 2010
127-343 T-330 16,000 Arnes Cob. 2 STMTE Límit Aragó, A-231 (Terol)   - intersecció T-334 100,00% 904 1,77% 82,96 2008
126-343 T-330 18,180 Horta de Sant Joan Sec. 2 STMTE Intersecció T-334   - T-333 (Prat de Comte) 83,33% 710 7,99% 69,1 2010
102-243 T-331 9,700 Freginals Prim. 2 STMTE Intersecció TV- 332 (Ulldecona)   - intersecció T-350 (Sta. Bàrbara) 100,00% 3.669 10,64% 80,99 2010
103-343 T-331 19,160 Sta. Bàrbara Sec. 2 STMTE Intersecció T-350 (Sta. Bàrbara)  - intersecció C-12 (Vinallop) 50,00% 5.406 6,61% 80,6 2010
101-343 T-332 12,000 Ulldecona Cob. 2 STMTE Límit Castelló-Tarragona (CS-332) (riu Sénia) -T-331a, Ulldecona (TV-3313) 100,00% 4.079 7,34% 88,4 2010

53332743 T-333 27,154 Prat de Comte Cob. 2 STMTE T-330 (Prat de Comte, T-361)  - N-230 (Prat de Comte) 100,00% 473 4,65% 2005
194-343 T-334 0,500 Horta de Sant Joan Cob. 2 STMTE Intersecció T-330 (Horta de Sant Joan)  - Horta de Sant Joan 100,00% 1.131 1,24% 59,86 2008

53340543 T-334 5,000 Horta de Sant Joan Cob. 2 STMTE Horta de Sant Joan - TV-3301, Bot 100,00% 956 2,72% 47,44 2008
17-243 T-340 2,000 Camarles Sec. 2 STMTE Intersecció N-340 (Camarles)  - intersecció TV-3451 (Deltebre) 100,00% 2.825 5,59% 84,28 2010
212-343 T-340 15,000 Deltebre Cob. 2 STMTE TV-3402, Deltebre - Deltebre  (lo Bufon) (riu Ebre) 100,00% 2.418 2,90% 87,11 2008
180-343 T-344 2,800 Amposta Sec. 2 STMTE C-12 (Amposta)   - T-350 (Masdenverge) 83,33% 6.846 6,91% 66,47 2010
1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara Cob. 2 STMTE Intersecció T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge) 100,00% 5.730 4,92% 79 2010
142343 T-362 1,000 Bot Cob. 2 STMTE Intersecció N-420 (Bot)  - intersecció TV-3531 (Bot) 100,00% 201 39,88 2008

DADES D'AFORAMENTS 2010

Servei Territorial de Mobilitat de Terres de l'Ebre
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Codi Carretera PK Població Tipus 
estació Carrils Font dades Definició tram Ifa IMD % pesants Velocitat Any

Servei Territorial de Mobilitat de Terres de l'Ebre

2091343 T-714 4,000 Torre de l'E., la Cob. 2 STMTE T-702, Cabacés (el pont vell) -  inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-314a  100,00% 194 70,00 2008
57141343 T-714 13,200 Vinebre Cob. 2 STMTE Inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-314a  - C-12, Vinebre 100,00% 868 4,15% 69,35 2008
57200043 T-720 1,000 Móra la Nova Cob. 2 STMTE N-420a - C-12 (Móra la Nova) 100,00% 1.724 4,81% 2005
57410043 T-741 0,001 Flix Cob. 2 STMTE C-12, Flix -  TV-7411, Riba-roja d'Ebre 100,00% 1.470 91,91 2008
93311043 TP-3311 4,000 Galera, la Cob. 2 STMTE T-331, Santa Bàrbara // TV-3313 i TV-3314, la Galera 100,00% 4.128 5,82% 82,63 2010
93311153 TP-3311 15,000 Sènia, la Sec. 2 STMTE TV-3313 i TV-3314, la Galera - la Sènia (c/ Corunya) 66,67% 2.537 5,76% 95,2 2010
93318043 TP-3318 4,000 Alcanar Cob. 2 STMTE T-332, Ulldecona - Alcanar, (ronda Remei), TV-3321a 100,00% 2.019 0,90% 81,98 2010
93318103 TP-3318 10,000 Alcanar Cob. 2 STMTE Alcanar (rotonda circumval·lació) - N-340, Alcanar 100,00% 4.525 2,12% 73 2010
93022133 TV-3022 13,000 Rasquera Cob. 2 STMTE Antiga N-340, el Perelló (polígon Pla de Solans) - Antiga T-302, Rasquera 100,00% 1.359 18,98% 90,68 2009
93031033 TV-3031 3,000 Tivissa Cob. 2 STMTE T-303, Tivissa - N-420, els Guiamets 100,00% 204 0,00% 29,32 2009
93301003 TV-3301 0,060 Bot Cob. 2 STMTE Bot (carrer Joan l'Ahosa)  - T-330, Prat de Comte 100,00% 932 3,79% 48,82 2009
93316013 TV-3316 1,000 Alcanar Cob. 2 STMTE TV-3316, Alcanar (av. de la Verge de Montserrat,78) - N-340, Alcanar 100,00% 568 0,27% 75,2 2010
93319033 TV-3319 3,000 Ulldecona Cob. 2 STMTE T-332, Ulldecona // TV-3322, St. Rafel del Maestrat 100,00% 1.521 2,48% 80,98 2010
93319123 TV-3319 12,000 Sènia, la Cob. 2 STMTE TV-3322, St. Rafel del Maestrat // la Sènia (carrer de Sant Miquel) 100,00% 2.969 2,06% 83,8 2010
93321013 TV-3321 1,000 Alcanar Cob. 2 STMTE TP-3318, Alcanar (rot. circumval·lació) - estrep dret pont riu Sénia 100,00% 2.411 2,45% 49,67 2007
93322043 TV-3322 4,000 Ulldecona Cob. 2 STMTE TP-3311, Ulldecona - TV-3319, Ulldecona (el Castell) 100,00% 873 4,81% 48,32 2007
93403013 TV-3403 1,000 St.Jaume d'E. Cob. 2 STMTE TV-3405, Amposta - TV-3404, Sant Jaume d'Enveja (av. d'Espanya) 100,00% 2.792 2,87% 70,85 2007
93405053 TV-3405 5,000 Amposta Sec. 2 STMTE Amposta (plaça dels Països Catalans) - Amposta (platja dels Eucaliptus) 83,33% 3.616 4,24% 76,21 2010
93406003 TV-3406 0,150 St. Carles R. Cob. 2 STMTE N-340 antiga, St. Carles R. (mas papiol) - TV-3405, Amposta (Mas de Xapa) 100,00% 824 4,00% 42,49 2007
93408093 TV-3408 9,000 St. Carles R. Cob. 2 STMTE TV-3406, St. Carles de la Ràpita - Sant Carles de la Ràpita (Camí l'Encanyissada)  100,00% 2.338 2,52% 56,64 2007
93454043 TV-3454 4,000 Deltebre Cob. 2 STMTE Antiga N-340, Amposta - T-340, Deltebre 100,00% 4.214 2,43% 95,83 2010
93531043 TV-3531 4,000 Gandesa Cob. 2 STMTE Gandesa (carrer de Sant Miquel, 70) - Bot (carrer de Antoni Gaudí) 100,00% 1.194 0,00% 79,21 2009
97231073 TV-7231 7,000 Vilalba dels Arcs Cob. 2 STMTE N-240, Gandesa // TV-7232, Vilalba dels Arcs 100,00% 889 4,64% 66,33 2009
97231163 TV-7231 16,000 Pobla de M., la Cob. 2 STMTE TV-7232, Vilalba dels Arcs // l'estrep dret pont riu Matarranya, la Pobla de M. 100,00% 264 0,57% 52,79 2009
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15-243 N-230b 22,130 Xerta Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-333   - inter. C-12 (Xerta) 100% 831 10,61% 78,46 2012

127-343 T-330 16,000 Arnes Cob. 2 S.M.T.E. Límit Aragó, A-231 (Terol)   - inter. T-334 100% 1104 2,65% 85,68 2012

126-343 T-330 18,180 Horta St Joan Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-334   - T-333 (Prat de Comte) 100% 809 8,41% 70,69 2012

102-243 T-331 9,700 Freginals Prim. 2 S.M.T.E. Inter. TV- 332 (Ulldecona)   - inter. T-350 (Sta. Bàrbara) 100% 3562 8,71% 83,07 2012

103-343 T-331 19,160 Sta. Bàrbara Sec. 2 S.M.T.E. Inter. T-350 (Sta. Bàrbara)  - inter. C-12 (Vinallop) 100% 5058 7,59% 81,49 2012

101-343 T-332 12,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. Límit Castelló-Tarragona (CS-332) (riu Sénia) -T-331a, Ulldecona (TV-
3313) 100% 3933 7,25% 86,53 2012

53332743 T-333 27,154 Prat de Comte Cob. 2 S.M.T.E. T-330 (Prat de Comte, T-361)  - N-230 (Prat de Comte) 100% 757 3,60% 80 2011

194-343 T-334 0,500 Horta St Joan Cob. 2 S.M.T.E. Inter. T-330 (Horta de Sant Joan)  - Horta de San Joan 100% 1349 2,29% 62,34 2012

53340543 T-334 5,000 Horta St Joan Cob. 2 S.M.T.E. Horta de San Joan - TV-3301, Bot 100% 880 1,26% 64,64 2012

17-243 T-340 2,000 Camarles Sec. 2 S.M.T.E. Inter. N-340 (Camarles)  - inter. TV-3451 (Deltebre) 100% 2683 6,02% 83,68 2012

212-343 T-340 15,000 Deltebre Cob. 2 S.M.T.E. TV-3402, Deltebre - Deltebre  (lo Bufon) (riu Ebre) 100% 2150 2,03% 86,44 2012

180-343 T-344 2,800 Amposta Sec. 2 S.M.T.E. C-12 (Amposta)   - T-350 (Masdenverge) 100% 6243 6,83% 67,75 2012

1031343 T-350 0,500 Santa Bàrbara Cob. 2 S.M.T.E. Inter. T-331 (Sta. Bàrbara)  -  T-344 (Masdenverge) 100% 5259 4,27% 78,92 2012

142343 T-362 1,000 Bot Cob. 2 S.M.T.E. Inter. N-420 (Bot)  - inter. TV-3531 (Bot) 100% 160 1,20% 40,59 2012

2091343 T-714 4,000 Torre de l'E., la Cob. 2 S.M.T.E. T-702, Cabacés (el pont vell) -  Inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-
314a  100% 198 2,00% 56,72 2012

57141343 T-714 13,200 Vinebre Cob. 2 S.M.T.E. Inici variant de la Torre de l'Espanyol, T-314a  - C-12, Vinebre 100% 892 1,86% 70,89 2012

57200043 T-720 1,000 Móra la Nova Cob. 2 S.M.T.E. N-420a - C-12 (Móra la Nova) 100% 1733 1,74% 52,18 2012

57410043 T-741 0,001 Flix Cob. 2 S.M.T.E. C-12, Flix -  TV-7411, Riba-roja d'Ebre 100% 1347 2,77% 91,03 2012

93311043 TP-3311 4,000 La Galera Cob. 2 S.M.T.E. T-331, Santa Bàrbara // TV-3313 i TV-3314, La Galera 100% 3692 4,76% 82,74 2012

93311153 TP-3311 15,000 Sènia, la Sec. 2 S.M.T.E. TV-3313 i TV-3314, La Galera - La Sènia (c/ Corunya) 100% 2081 9,59% 83,52 2012

93318043 TP-3318 4,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. T-332, Ulldecona - Alcanar, (ronda Remei), TV-3321a 100% 2.019 0,90% 81,98 2010

93318103 TP-3318 10,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. Alcanar (rotonda circumval·lació) - N-340, Alcanar 100% 4144 2,48% 71,37 2012

93022133 TV-3022 13,000 Rasquera Sec. 2 S.M.T.E. Antiga N-340, el Perelló (Polígon Pla de Solans) - Antiga T-302, Rasquera 100% 1336 21,80% 82,21 2012

93031033 TV-3031 3,000 Tivissa Cob. 2 S.M.T.E. T-303, Tivissa - N-420, els Guiamets 100% 204 0,00% 29,32 2009

93301003 TV-3301 0,060 Bot Cob. 2 S.M.T.E. Bot (carrer Joan l'Ahosa)  - T-330, Prat de Comte 100% 933 3,79% 48,82 2009

93316013 TV-3316 1,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. TV-3316, Alcanar (av. Verge de Montserrat,78) - N-340, Alcanar 100% 568 0,27% 75,2 2010

93319033 TV-3319 3,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. T-332, Ulldecona // TV-3322, St. Rafel del Maestrat 100% 1.521 2,48% 80,98 2010

93319123 TV-3319 12,000 La Sènia Cob. 2 S.M.T.E. TV-3322, St. Rafel del Maestrat // la Sènia (carrer Sant Miquel) 100% 2.969 2,06% 83,8 2010
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93321013 TV-3321 1,000 Alcanar Cob. 2 S.M.T.E. TP-3318, Alcanar (rot. circumval·lació) - Estrep dret pont riu Sénia 100% 3519 2,40% 53,66 2011

93322043 TV-3322 4,000 Ulldecona Cob. 2 S.M.T.E. TP-3311, Ulldecona - TV-3319, Ulldecona (el Castell) 100% 807 4,84% 57,69 2011

93403013 TV-3403 1,000 St.Jaume d'E. Cob. 2 S.M.T.E. TV-3405, Amposta - TV-3404, Sant Jaume d'Enveja (av. d'Espanya) 100% 2419 6,09% 87,95 2011

93405053 TV-3405 5,000 Amposta Sec. 2 S.M.T.E. Amposta (plaça dels Països Catalans) - Amposta (platja dels Eucaliptus) 100% 3128 6,12% 75,98 2012

93406003 TV-3406 0,150 St. Carles R. Cob. 2 S.M.T.E. N-340 antiga, St. Carles R. (mas papiol) - TV-3405, Amposta (Mas de 
Xapa) 100% 920 3,72% 42,22 2011

93408093 TV-3408 9,000 St. Carles R. Cob. 2 S.M.T.E. TV-3406, St.Carles de la Ràpita - Sant Carles de la Ràpita (Camí 
l'Encanyissada)  100% 2187 2,44% 85,42 2011

93454043 TV-3454 4,000 Deltebre Cob. 2 S.M.T.E. Antiga N-340, Amposta - T-340, Deltebre 100% 3353 3,23% 94,11 2012

93531043 TV-3531 4,000 Gandesa Cob. 2 S.M.T.E. Gandesa (carrer Sant Miquel, 70) - Bot (carrer Antoni Gaudí) 100% 1.194 0,00% 79,21 2009

97231073 TV-7231 7,000 Vilalba dels Arcs Cob. 2 S.M.T.E. N-240, Gandesa // TV-7232, Vilalba dels Arcs 100% 889 4,64% 66,33 2009

97231163 TV-7231 16,000 Pobla de M., la Cob. 2 S.M.T.E. TV-7232, Vilalba dels Arcs // Estrep dret pont riu Matarranya, la Pobla de 
M. 100% 264 0,57% 52,79 2009
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Apèndix 2 
 

Plànol de l’emplaçament de les estacions d’aforament més properes a la carretera objecte del 
present projecte. 

 



Num 1 2 3 4
Carretera T-334 T-334 T-362 TV-3531
Pk 0,5 5 1 4
Població Horta de Sant Joan Horta de Sant Joan Bot Gandesa
Tipus Cobertura Cobertura Cobertura Cobertura

Estació d'aforament
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1 . Introducció 
 

El present annex d’estudi d’alternatives pretén estudiar les diferents propostes desenvolupades 
i determinar la millor opció per al present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 
mitjançant un anàlisis multi criteri. L’alternativa escollida serà sobre la qual es redactarà el 
projecte constructiu definitiu. 

Per a la redacció del present projecte s’han analitzat 3  alternatives. Donat que és un projecte 
de condicionament, tal com es defineix a la Norma 3.11-IC de la Instrucción de Carreteras, la 
finalitat és la modificació de les característiques geomètriques de la carretera existent, amb 
actuacions que tendeixen a millorar els temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de 
la circulació. En aquest sentit, el requisit principal de les diferents alternatives és respectar al 
màxim el traçat existent. 

2. Descripció de les alternatives 
 

Tal i com s’ha comentat a la introducció, al ser un projecte de condicionament, s’ha intentat 
respectar al màxim el traçat existent. En aquest sentit, però, degut a d’altres factors que s’han 
considerat, les tres alternatives definides no són únicament una correcció del traçat existent de 
la carretera TV-3531. Tot i així, les tres alternatives en comú tenen la millora del tram entre el 
municipi de Bot, el pas a través del barranc de l’Estret d’en Vidal i la continuació fins arribar a 
l’enllaç amb la carretera T-362. Aquest enllaç és un condicionant del projecte, donat que per no 
afectar la carretera T-362 amb ampliacions o modificacions del traçat d’aquesta, el projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531 exigeix que es respecti el punt d’aquest enllaç i el nou 
traçat hi passi per ell per tal de només haver de modificar-lo per tal de millorar la seva seguretat 
però mantenint la seva posició actual. 

Cal esmentar, a més a més, que donat que el present projecte té per objecte el condicionament 
de la carretera TV-3531, les tres alternatives intenten respectar al màxim el traçat existent 
sempre fent la correcció geomètrica necessària de carretera per tal de millorar el temps de 
recorregut, el nivell de servei i la seguretat de circulació d’acord amb el que s’estableix a la 
norma 3.1-IC relativa a traçat.  

D’acord amb aquesta consideració, la primera alternativa consisteix en el condicionament de 
tota la carretera TV-3531 des de la sortida del nucli de Gandesa fins a l’entrada de Bot.  

Les alternatives 2 i 3, tenen un segon objectiu que és millorar la comunicació de la comarca 
des d’un punt de vista de millorar la xarxa viària completa i no només la millora de les 
comunicacions punt a punt. En aquest sentit, l’alternativa 2 proposa la millora del traçat de la 
carretera TV-3531 des de Bot fins a l’enllaç amb la carretera T-362 i des d’aquest punt, procedir 
a la correcció de la carretera T-362 fins a l’enllaç amb la N-420 deixant la resta del tram de la 
carretera TV-3531 des de l’enllaç amb la T-362 fins a Gandesa amb l’estat actual. 

Finalment, l’alternativa 3 proposa, igual que les anteriors, la millora del traçat de la carretera 
TV-3531 des de Bot fins a l’enllaç amb la carretera T-362. Des d’aquest punt, aquesta proposta 
continua amb la correcció de la carretera TV-3531  i finalment es desvia cap al nord amb un 
traçat totalment nou fins a connectar amb la carretera N-420 a l’enllaç est existent de la variant 
del Coll del Moro. Aquest nou traçat implica la creació d’un nou enllaç que connecti amb la 
resta del tram que no es millora de la TV-3531 fins a Gandesa i l’ampliació de l’enllaç existent a 
la carretera N-420. 
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Imatge 1.- Traça proposada de les tres alternatives definides 

Donat que les tres alternatives comparteixen un mateix tram comú, a l’hora de definir els traçats 
de les diferents alternatives s’ha considerat el PK 0+000 a l’entrada del municipi de Bot 
provenint des de Gandesa. A més a més, donat que és el tram més complex orogràficament, 
considerar l’inici en aquest punt facilita el disseny del traçat mitjançant el suport informàtic 
necessari. Aquest criteri entra en contradicció amb la consideració del sentit de la carretera 
establerta al catàleg de carreteres de la Generalitat de Catalunya, el qual considera el PK 
0+000 a Gandesa. Aquest canvi d’inici es realitza per facilitar el treball tècnic i no té cap 
afectació sobre l’especificat en el Catàleg, donat que un cop es determini l’alternativa escollida, 
la col·locació de l’origen de les fites quilomètriques no té cap relació amb l’origen fixat per al 
disseny tècnic i aquestes es situaran d’acord amb els organismes públics competents sobre la 
carretera. 

 

2.1. Alternativa 1 
 

La primera alternativa consisteix en el condicionament complet de la carretera TV-3531 
existent. Des de l’inici a la sortida del nucli de Gandesa fins arribar a l’entrada de Bot.  

Aquest condicionament consisteix en la correcció geomètrica de tota la carretera per tal de 
millorar el temps de recorregut, el nivell de servei i la seguretat de circulació. Així doncs,  
implica l’ampliació de la secció transversal de la calçada , la rectificació de totes les corbes i la 
millora de tot el traçat existent. El nou traçat intenta, això sí, respectar al màxim l’ existent donat 
que assumeix que el recorregut existent ja és la millor opció per unir els dos municipis i 
d’aquesta manera es minimitza l’ocupació de nous espais.  
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2.2. Alternativa 2 
 

La segona alternativa consisteix en el condicionament de la carretera TV-3531 fins a l’enllaç 
amb la carretera T-362 i seguir amb el condicionament del traçat d’aquesta segona carretera 
fins a l’enllaç amb la carretera N-420. Des de l’enllaç entre les carreteres TV-3531 i T-362, es 
manté l’estat actual de la carretera TV-3531 fins al nucli de Gandesa. Amb aquesta alternativa 
es modifica la prioritat de les carreteres al crear-se un eix resultant de la unió d’aquestes dues 
carreteres que comunica directament el nucli de Bot amb la N-420.  

Com ja s’ha descrit anteriorment, el traçat resultant del condicionament de la carretera TV-3531 
és el mateix que a l’alternativa 1. En canvi, el traçat actual de la T-362 és  molt complex per 
remuntar la Solà dels Calars i al llarg del seu recorregut de 2 quilòmetres ha d’ascendir 120 m. 
El condicionament d’aquest traçat per tal d’adequar-se a les prescripcions de la Norma 3.1 
exigeix una variant del traçat existent per poder guanyar cota i destacables moviments de 
terres per tal d’encaixar el traçat a la complexa orografia d’aquest tram.  

La intersecció amb la N-420 consistiria en la millora de l’existent per poder absorbir l’augment 
de trànsit que es produiria i evitar possibles esperes d’incorporacions superiors a les 
acceptables.  

 

2.3. Alternativa 3 
 

Aquesta última alternativa consisteix novament en el condicionament de la carretera TV-3531 
des de Bot. En aquest cas la millora del traçat actual arriba fins al Mas de la Campana, situat 
aproximadament al PK 4 actual, i des d’aquest punt es proposa un nou traçat a través de los 
Calars per dirigir-se fins a la N-420. Novament, el traçat final de la TV-3531 fins al nucli de 
Gandesa quedaria tal i com està actualment. 

La connexió amb la N-420 aprofitaria l’enllaç existent al costat est de la variant existent del Coll 
del Moro i s’executarien les obres necessàries per tal d’ampliar i millorar el nus existent amb 
l’execució d’una nova rotonda i dos ramals nous d’entrada i sortida a la N-420. 

El nou traçat proposat transcorre per uns terrenys menys agressius i l’encaix d’aquest amb el 
terreny natural és més suau. D’aquesta manera, els moviments de terres necessaris són 
menors que en l’alternativa anterior.  

3. Dades de partida 
 

A continuació es descriuen els paràmetres comuns considerats pel predimensionament de les 
tres alternatives estudiades:  

 

3.1. Característiques geomètriques 
 

Les principals característiques geomètriques de les tres alternatives són les següents: 
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Longitud (m) 5011.70 8125.32 6530.34 

Longitud rectes (m) 1427.56 3191.26 1666.17 

Longitud recta máxima (m) 364.50 735.52 479.52 

Radi mínim (m) 130.00 190.00 190.00 / 130.00* 

Radi màxim (m) 400.00 400.00 300.00 

Màxima inclinació (%) 7.00  5.50 5.50 

Acord convex mínim 3050.00 3050.00 3050.00 / 2225.00* 

Acord còncau mínim 2636.00 4325.00 4325.00 
 

*  els valors mínims corresponen a l’alineació d’entrada a l’enllaç amb la N-420. 

Taula 1.- Paràmertres geomètrics bàsics de les tres alternatives estudiades 

 

3.2. Paràmetres constructius 
 

3.2.1 Moviments de terres 
 

Es considera que els talussos tant en terraplè com en desmunt que s’aplicaran en els 
moviments de terres a realitzar tindran la següent inclinació:  

• Talús 3(H):2(V) 
 

3.2.1 Secció transversal 
 

D’acord amb l’annex número 4, corresponent a l’estudi de trànsit, es consideren vàlides les 
dades analitzades per les tres alternatives. En realitat no és així, perquè per l’alternativa 1, que 
a l’actualitat té una IMD molt baixa, l’estudi hauria de ser més complex donat que és molt 
probable que patís un augment destacable del trànsit. Tot i així,  acceptant la IMD prevista com 
vàlida ens fa estar pel costat de la seguretat en els tres casos. 

D’acord amb aquesta consideració prèvia, les IMD a considerar per l’estudi d’alternatives en el 
moment de posada en servei i a l’any horitzó seran les següents: 

 

 

 

 

Tal i com es detalla a l’annex número 10, referent a ferms i paviments, la IMD de trànsit pesat 
és la que condiciona la secció estructural del ferm de la carretera i d’acord amb aquests valors i 
amb el que s’especifica a l’apartat de categories de trànsit pesat de la norma 6.1 – I.C., de les 8 
categories que es defineixen, en el cas de la carretera objecte del present projecte li correspon 

IMD2016 = 1432  IMDp2013 = 33 

IMD2036 = 1928  IMDp2036 = 44 
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la menor, essent aquesta la T42, la qual es defineix com aquella intensitat menor a 25 vehicles 
pesats/dia que circulen pel carril de projecte.         

I la secció del paquet de ferm associada a aquesta categoria de trànsit serà: 

Capa Denominació 
Capa de rodadura 5 cm     AC | 16 | surf | B 60/70 | D 
Reg d’imprimació C | 60 | B | F | 5 | IMP 
Subbase 25 cm    Tot – Ú artificial 
Esplanada 75 cm    Sòl seleccionat 
Sòl tolerable Base del paquet de ferm 

 

Taula 2.- Secció de capes del paviment i ferm de la calçada proposat  

Per altra banda, d’acord amb aquesta IMD, el condicionament que es projecta manté la secció 
transversal de calçada única amb dos carrils, un per cada sentit de circulació. Paral·lelament, 
degut a l’accidentalitat del terreny,  la secció geomètrica transversal es proposa amb les 
següents característiques: 

Carrils (m) Voral (m) Berma (m) 
3,5 1,0 0,75 

 

Taula 3.- Secció transversal proposada  
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4. Anàlisi econòmica 
 

L’anàlisi econòmica té per objectiu definir des d’un punt de vista de la rendibilitat econòmica 
quina alternativa és millor. Aquest serà un dels paràmetres que es consideraran en el posterior 
anàlisi multicriteri.  

L’estudi econòmic es realitzarà en base a les Recomendaciones para la evaluación económica, 
coste – beneficio de estudios de proyectos de carreteras MOPU. Servicio planeamiento – Junio 
1990. D’acord amb aquest document s’estableixen les diferents despeses a considerar en tots 
els aspectes que influeixen en la rendibilitat econòmica d’una carretera 

 

4.1. Costos d’inversió inicial 
 

D’acord amb les dades de partida descrites a l’apartat anterior, en primer lloc es procedeix a 
calcular els costos d’inversió inicial que corresponen al Pressupost d’Execució Material.  

Per poder comparar els costos d’inversió de cada alternativa, es realitzarà un pressupost 
aproximat a partir de definir uns costos mitjos pels capítols constructius més destacats que 
corresponen a les característiques geomètriques principals de les tres alternatives definides.  

Els costos mitjos associats als capítols més representatius definits seran els següents: 

A continuació es descriuen les principals partides considerades  amb el seu corresponent cost 
pel predimensionament de les tres alternatives estudiades:  

Partida  Cost unitari 
Treballs previs       

Expropiacions  2,10 m2 
Demolicions  12,8 ml 
Esbrossada  0,56 m2 

Moviment de terres       
Excavació  4,24 m3 
Terraplenat  3,19 m3 
Transport intern  1,02 m3 
Transport a abocador i cànon  10,97 m3 

Estructures       
Passos inferiors  15000 ud 
Viaducte  1474237,8 ud 

Drenatge  45 ml 
Ferms i paviments       

Aportació terra esplanada  8,92 m3 
Repàs esplanada  2,1 m2 
Paviment  60,17 ml 

Senyalització  34,74 ml 

Serveis afectats  1,24 ml 
 

Taula 4.- Costos unitaris de les principals partides constructives  
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Que multiplicades per les corresponents medicions obtingudes del predimensionament de les 
tres alternatives estudiades dóna els següents Pressupostos d’Execució Material:  

Partida  Cost unitari  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
Treballs previs                

Demolicions  12,8 €/ml  64.149,76 104.004,10  83.588,35
Esbrossada  0,56 €/m2  29.468,80 47.776,88  38.398,40

Moviment de terres                
Excavació  4,24 €/m3  1.246.327,22 1.261.747,43  1.159.983,02
Terraplenat  3,19 €/m3  260.345,98 635.035,63  1.062.403,28
Transport intern  1,02 €/m3  83.245,42 203.052,14  279.052,52
Transport a abocador i cànon  10,97 €/m3  2.502.463,18 1.361.442,47  225.659,16

Estructures                
Passos inferiors  15000,00 €/ud  15.000,00 0,00  15.000,00
Viaducte  1.474.237,80 €/ud  1.474.237,80 1.474.237,80  1.474.237,80

Drenatge  45 €/ml  225.526,50 365.639,40  293.865,30
Ferms i paviments                

Aportació terra esplanada  8,92 €/m3  0,00 0,00  530.391,05
Repàs esplanada  2,1 €/m2  110.507,99 179.163,31  143.994,00
Paviment  60,17 €/ml  301.553,99 488.900,50  392.930,56

Senyalització  34,74 €/ml  174.106,46 282.273,62  226.864,01

Serveis afectats  1,24 €/ml  6.214,51 10.075,40  8.097,62

TOTAL PEM        6.493.147,60 € 6.413.348,67 €  5.934.465,06 €
 

Taula 5.- Pressupostos aproximats de les 3 alternatives considerades  

El cost total final de l’execució de cada alternativa s’obtindrà a partir de convertir els 
Pressupostos d’Execució Materials calculats a Pressupostos d’Execució per Contracte, on es 
consideren les despeses generals i benefici industrial dels contractistes i els quals es 
consideren del 13% i del 6% respectivament així com també l’IVA, que actualment és del 21%. 

Finalment, aquests Pressupostos d’Execució per Contracte es convertiran en els Pressupostos 
per al Coneixement de l’Administració, que serà el cost total que haurà d’assumir 
l’Administració per tal d’executar l’obra. En aquest últim contracte es consideren les 
expropiacions a realitzar. 

De manera que el cost final de cada alternativa estudiada és: 

Alt 1  Alt 2  Alt 3 
PEM  6.493.147,60 € 6.413.348,67 € 5.934.465,06 € 
PEC   9.349.483,24 € 9.234.580,75 € 8.545.036,25 € 
Expropiacions  263.114,25 € 426.579,30 € 342.842,85 € 

PCA  9.612.597,49 € 9.661.160,05 € 8.887.879,10 € 
 

Taula 6.- Pressupostos totals aproximats de les 3 alternatives considerades  
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D’on s’extreu que l’alternativa més econòmica és la 3a, que és la que proposa que el 
condicionament del traçat inclogui una variant del traçat actual de la carretera TV-3531 que 
enllaci amb la N-420. 

Cal destacar que aquests pressupostos calculats són una valoració estimativa i en cap cas 
definitiva. El cost real de l’execució de l’alternativa escollida serà el que finalment s’inclogui en 
el document número 4 del present projecte en el qual es consideren totes les partides 

 

4.2. Costos de manteniment 
 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, els costos de manteniment es calculen en base a les 
Recomendaciones para la evaluación económica, coste – beneficio de estudios de proyectos 
de carreteras MOPU. Servicio planeamiento – Junio 1990. D’acord amb aquest document 
s’estableixen dues despeses diferents de manteniment: la conservació i la rehabilitació. 
Aquests costos es defineixen de la següent manera a partir de l’actualització de preus fins a la 
data: 

- Rehabilitació: 290.000 €/Km  
- Conservació: 4340 €/Km el primer any, creixent linealment fins a duplicar-se al setè 

any. 

D’acord amb aquestes dues despeses es procedeix a calcular els costos de conservació i 
rehabilitació per a cada alternativa estudiada així com amb l’alternativa 0, que és l’opció de no 
realitzar el condicionament i es pren com alternativa de referència. 
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Any  €/km  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  289.207,02  2.599.971,15 0,00 0,00  0,00
1  4.338,11  38.999,57 22.198,09 35.248,49  28.329,30
2  5.061,12  45.499,50 25.897,77 41.123,24  33.050,85
3  5.784,14  51.999,42 29.597,45 46.997,99  37.772,40
4  6.507,16  58.499,35 33.297,13 52.872,74  42.493,95
5  7.230,18  64.999,28 36.996,81 58.747,49  47.215,51
6  7.953,19  71.499,21 40.696,49 64.622,24  51.937,06
7  8.676,21  77.999,13 44.396,17 70.496,99  56.658,61
8  289.207,02  2.599.971,15 1.479.872,35 2.349.899,62  1.888.620,20
9  4.338,11  38.999,57 22.198,09 35.248,49  28.329,30
10  5.061,12  45.499,50 25.897,77 41.123,24  33.050,85
11  5.784,14  51.999,42 29.597,45 46.997,99  37.772,40
12  6.507,16  58.499,35 33.297,13 52.872,74  42.493,95
13  7.230,18  64.999,28 36.996,81 58.747,49  47.215,51
14  7.953,19  71.499,21 40.696,49 64.622,24  51.937,06

15  8.676,21  77.999,13 44.396,17 70.496,99  56.658,61

16  289.207,02  2.599.971,15 1.479.872,35 2.349.899,62  1.888.620,20
17  4.338,11  38.999,57 22.198,09 35.248,49  28.329,30
18  5.061,12  45.499,50 25.897,77 41.123,24  33.050,85
19  5.784,14  51.999,42 29.597,45 46.997,99  37.772,40
20  6.507,16  58.499,35 33.297,13 52.872,74  42.493,95
21  7.230,18  64.999,28 36.996,81 58.747,49  47.215,51
22  7.953,19  71.499,21 40.696,49 64.622,24  51.937,06
23  8.676,21  77.999,13 44.396,17 70.496,99  56.658,61
24  289.207,02  2.599.971,15 1.479.872,35 2.349.899,62  1.888.620,20
25  4.338,11  38.999,57 22.198,09 35.248,49  28.329,30
26  5.061,12  45.499,50 25.897,77 41.123,24  33.050,85
27  5.784,14  51.999,42 29.597,45 46.997,99  37.772,40
28  6.507,16  58.499,35 33.297,13 52.872,74  42.493,95
29  7.230,18  64.999,28 36.996,81 58.747,49  47.215,51

30  7.953,19  71.499,21 40.696,49 64.622,24  51.937,06

TOTAL  11.959.867,30 € 5.327.540,44 € 8.459.638,64 €  6.799.032,72 €
 

Taula 7.- Costos de conservació i rehabilitació de les diferents alternatives  

 

4.3. Costos d’explotació 
 

Els costos d’explotació es descomponen entre les despeses d’amortització, manteniment dels 
vehicles, combustibles, lubricants i pneumàtics. Els quals es calcularan independentment per 
finalment obtenir la suma total. 
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• Costos d’amortització: 

D’acord amb el fixat a les Recomendaciones els costos d’amortització per quilòmetre venen 
fixats amb els següents valors: 

- Turismes:  CPK = 0.078 €/Km  
- Vehicles pesants: CPK = 0.142 €/Km 

 

• Costos de manteniment: 

Aquests  costos varien en funció de la velocitat de la carretera, assumint les següents velocitats 
per les diferents alternatives: 

Alt 0  Alt 1, 2, 3 
Vt  45 Km/h  70 Km/h 
Vp  35 Km/h  55 Km/h 

 

Tenim que els costos seran: 

- Turismes:   CPK0 = 0.093 €/Km  CPK1,2,3 = 0.076 €/Km 
- Vehicles pesants: CPK0 = 0.477 €/Km  CPK1,2,3 = 0.187 €/Km 

 

• Costos de combustible: 

Aquests  costos varien en funció de la velocitat de la carretera i la pendent mitja de la carretera. 
Considerant unes pendents de l’1, 2,5 i 4% per les alternatives 0 i 2, 3 i 1 respectivament tenim 
els següents consums: 

- Turismes:   75, 90 i 110 cm3/Km 
- Vehicles pesants:,  350, 525 i 700 cm3/Km  

De manera que els costos associats de combustible seran respectivament: 

- Turismes:   CPK = 0.246 €/Km; 0.360 €/Km; 0.295 €/Km 
- Vehicles pesants: CPK = 0.984 €/Km; 0.360 €/Km; 0.295 €/Km 

 

• Costos de lubricants: 

El consum de lubricants va directament relacionat amb el consum de combustible, de manera 
que els costos associats seran en funció de les diferents alternatives 0 i 2, 3 i 1 respectivament: 

- Turismes:  CPK = 0.007 €/Km; 0.010 €/Km; 0.008 €/Km 
- Vehicles pesants: CPK = 0.018 €/Km; 0.037 €/Km; 0.028 €/Km 

  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 5 – Estudi d’alternatives  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
13 

 

• Costos de pneumàtics: 

El consum de pneumàtics ve determinat per la relació dels quilòmetres recorreguts i el cost de 
la seva substitució. La distància recorreguda ve determinada pel tipus de traçat, el nivell de 
servei i la velocitat de recorregut. 

D’acord amb aquestes consideracions i seguint el fixat a les Recomendaciones¸ els costos de 
pneumàtics seran: 

- Turismes:   CPK0 = 0.006 €/Km  CPK1,2,3 = 0.079 €/Km 
- Vehicles pesants: CPK0 = 0.079 €/Km  CPK1,2,3 = 0.102 €/Km 

 

El cost total d’explotació vindrà determinat per la suma dels cinc conceptes descrits i el cost 
total absolut de funcionament s’obtindrà mitjançant la següent expressió: 

Cost d’explotació = (CPKturismes · %turismes + CPKpesats · %pesats) · IMD · 365 · L 

On: 

- %turismes : 97.7% 
- %pesats : 2.3% 
- IMD: IMD prevista a cada any de funcionament 
- L: longitud en Km de cada alternativa 
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De manera que els costos totals d’explotació seran: 

Any  IMD  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.432,00  2.164.984,10 1.520.473,69 1.876.896,24  1.716.694,51
1  1.453,48  2.197.458,87 1.543.280,80 1.905.049,69  1.742.444,93
2  1.475,28  2.230.420,75 1.566.430,01 1.933.625,43  1.768.581,60
3  1.497,41  2.263.877,06 1.589.926,46 1.962.629,81  1.795.110,33
4  1.519,87  2.297.835,22 1.613.775,36 1.992.069,26  1.822.036,98
5  1.542,67  2.332.302,74 1.637.981,99 2.021.950,30  1.849.367,54
6  1.565,81  2.367.287,28 1.662.551,72 2.052.279,55  1.877.108,05
7  1.589,30  2.402.796,59 1.687.489,99 2.083.063,75  1.905.264,67
8  1.613,14  2.438.838,54 1.712.802,34 2.114.309,70  1.933.843,64
9  1.637,33  2.475.421,12 1.738.494,38 2.146.024,35  1.962.851,29
10  1.661,89  2.512.552,44 1.764.571,79 2.178.214,71  1.992.294,06
11  1.686,82  2.550.240,72 1.791.040,37 2.210.887,93  2.022.178,47
12  1.712,13  2.588.494,34 1.817.905,98 2.244.051,25  2.052.511,15
13  1.737,81  2.627.321,75 1.845.174,56 2.277.712,02  2.083.298,82
14  1.763,87  2.666.731,58 1.872.852,18 2.311.877,70  2.114.548,30
15  1.790,33  2.706.732,55 1.900.944,97 2.346.555,87  2.146.266,53
16  1.817,19  2.747.333,54 1.929.459,14 2.381.754,21  2.178.460,52
17  1.844,45  2.788.543,54 1.958.401,03 2.417.480,52  2.211.137,43
18  1.872,11  2.830.371,69 1.987.777,04 2.453.742,73  2.244.304,49
19  1.900,19  2.872.827,27 2.017.593,70 2.490.548,87  2.277.969,06
20  1.928,70  2.915.919,68 2.047.857,60 2.527.907,10  2.312.138,60
21  1.957,63  2.959.658,47 2.078.575,47 2.565.825,71  2.346.820,68
22  1.986,99  3.004.053,35 2.109.754,10 2.604.313,09  2.382.022,99
23  2.016,80  3.049.114,15 2.141.400,41 2.643.377,79  2.417.753,33
24  2.047,05  3.094.850,86 2.173.521,42 2.683.028,46  2.454.019,63
25  2.077,75  3.141.273,63 2.206.124,24 2.723.273,88  2.490.829,92
26  2.108,92  3.188.392,73 2.239.216,10 2.764.122,99  2.528.192,37
27  2.140,55  3.236.218,62 2.272.804,34 2.805.584,84  2.566.115,26
28  2.172,66  3.284.761,90 2.306.896,41 2.847.668,61  2.604.606,99
29  2.205,25  3.334.033,33 2.341.499,86 2.890.383,64  2.643.676,09

30  2.238,33  3.384.043,83 2.376.622,35 2.933.739,39  2.683.331,23

TOTAL  84.654.692,27 € 59.453.199,79 € 73.389.949,37 €  67.125.779,47 €
 

Taula 8.- Costos d’explotació de les diferents alternatives  
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4.4. Costos del temps de recorregut 
 

Els costos del temps de recorregut varien en funció de la velocitat i la longitud i el valor del 
temps associat per a cada vehicle. Establim que el valor del temps serà:  

 

- Turismes:   VdT = 6.25 €/h 
- Vehicles pesants: VdT = 12.90 €/h  

I els costos del temps en funció de la velocitat i longitud seran: 

Vehicle  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
Turismes  0,199 0,071 0,116 0,093 
Pesants  0,256 0,091 0,147 0,119 

 

De manera que els costos totals del temps de recorregut s’obté mitjançant la següent 
expressió: 

Cost del temps de recorregut = (CPTturismes · %turismes + CPTpesats · %pesats) · IMD · 365 

On: 

- %turismes : 97.7% 
- %pesats : 2.3% 
- IMD: IMD prevista a cada any de funcionament 
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I els costos totals del temps de recorregut seran: 

Any  IMD  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.432,00  677.446,89 242.637,03 393.380,20  317.613,07
1  1.453,48  687.608,59 246.276,59 399.280,90  322.377,27
2  1.475,28  697.922,72 249.970,74 405.270,11  327.212,93
3  1.497,41  708.391,56 253.720,30 411.349,16  332.121,12
4  1.519,87  719.017,44 257.526,10 417.519,40  337.102,94
5  1.542,67  729.802,70 261.388,99 423.782,19  342.159,48
6  1.565,81  740.749,74 265.309,83 430.138,93  347.291,87
7  1.589,30  751.860,99 269.289,48 436.591,01  352.501,25
8  1.613,14  763.138,90 273.328,82 443.139,88  357.788,77
9  1.637,33  774.585,98 277.428,75 449.786,97  363.155,60
10  1.661,89  786.204,77 281.590,18 456.533,78  368.602,94
11  1.686,82  797.997,85 285.814,03 463.381,78  374.131,98
12  1.712,13  809.967,81 290.101,25 470.332,51  379.743,96
13  1.737,81  822.117,33 294.452,76 477.387,50  385.440,12
14  1.763,87  834.449,09 298.869,56 484.548,31  391.221,72
15  1.790,33  846.965,83 303.352,60 491.816,54  397.090,05
16  1.817,19  859.670,31 307.902,89 499.193,78  403.046,40
17  1.844,45  872.565,37 312.521,43 506.681,69  409.092,09
18  1.872,11  885.653,85 317.209,25 514.281,92  415.228,47
19  1.900,19  898.938,66 321.967,39 521.996,15  421.456,90
20  1.928,70  912.422,74 326.796,90 529.826,09  427.778,76
21  1.957,63  926.109,08 331.698,86 537.773,48  434.195,44
22  1.986,99  940.000,71 336.674,34 545.840,08  440.708,37
23  2.016,80  954.100,73 341.724,45 554.027,68  447.318,99
24  2.047,05  968.412,24 346.850,32 562.338,10  454.028,78
25  2.077,75  982.938,42 352.053,07 570.773,17  460.839,21
26  2.108,92  997.682,50 357.333,87 579.334,77  467.751,80
27  2.140,55  1.012.647,73 362.693,88 588.024,79  474.768,08
28  2.172,66  1.027.837,45 368.134,29 596.845,16  481.889,60
29  2.205,25  1.043.255,01 373.656,30 605.797,84  489.117,94

30  2.238,33  1.058.903,84 379.261,15 614.884,80  496.454,71

TOTAL  26.489.366,83 € 9.487.535,39 € 15.381.858,67 €  12.419.230,59 €
 

Taula 9.- Costos totals del temps de recorregut  
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4.5. Costos d’accidentalitat 
 

Els accidents representen un dels elements negatius més importants associats al transport i 
que cal minimitzar. S’assumeix que els costos d’un mort i d’un ferit són respectivament: 

- Cost unitari d’un mort:  CM = 200.000 € 
- Cost unitari d’un ferit:  CF = 26.000€  

I el número de víctimes mortals i ferits es determina segons la següent fórmula indicada a les 
Recomendaciones:  

- Número de morts:   NM = 365 · IMD · L · IM · 10-8 
- Número de ferits:  NF = K · 365 · IMD · L · IP · 10-8 

On: 

- IM: índex de morts fora d’autopistes =     5,03 
- IP: índex de ferits fora d’autopistes =      38 
- K: nombre de ferits per accident en carretera convencional = 1,76 
- L: longitud de cada alternativa 

El cost per accident en un tram de carretera per any es calcularà mitjançant la següent 
expressió: 

CPA = NM · CM + NF · CF 
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De manera que els costos totals d’accidentalitat seran: 

Any  IMD  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.432,00  128.978,98 71.902,55 116.573,47  84.601,61
1  1.453,48  130.913,66 72.981,09 118.322,07  85.870,63
2  1.475,28  132.877,37 74.075,81 120.096,90  87.158,69
3  1.497,41  134.870,53 75.186,94 121.898,36  88.466,07
4  1.519,87  136.893,59 76.314,75 123.726,83  89.793,07
5  1.542,67  138.946,99 77.459,47 125.582,73  91.139,96
6  1.565,81  141.031,20 78.621,36 127.466,47  92.507,06
7  1.589,30  143.146,66 79.800,68 129.378,47  93.894,67
8  1.613,14  145.293,86 80.997,69 131.319,15  95.303,09
9  1.637,33  147.473,27 82.212,66 133.288,94  96.732,63
10  1.661,89  149.685,37 83.445,85 135.288,27  98.183,62
11  1.686,82  151.930,65 84.697,54 137.317,59  99.656,38
12  1.712,13  154.209,61 85.968,00 139.377,36  101.151,22
13  1.737,81  156.522,76 87.257,52 141.468,02  102.668,49
14  1.763,87  158.870,60 88.566,38 143.590,04  104.208,52
15  1.790,33  161.253,66 89.894,88 145.743,89  105.771,65
16  1.817,19  163.672,46 91.243,30 147.930,05  107.358,22
17  1.844,45  166.127,55 92.611,95 150.149,00  108.968,59
18  1.872,11  168.619,46 94.001,13 152.401,23  110.603,12
19  1.900,19  171.148,75 95.411,15 154.687,25  112.262,17
20  1.928,70  173.715,98 96.842,31 157.007,56  113.946,10
21  1.957,63  176.321,72 98.294,95 159.362,67  115.655,29
22  1.986,99  178.966,55 99.769,37 161.753,11  117.390,12
23  2.016,80  181.651,05 101.265,91 164.179,41  119.150,98
24  2.047,05  184.375,81 102.784,90 166.642,10  120.938,24
25  2.077,75  187.141,45 104.326,68 169.141,73  122.752,31
26  2.108,92  189.948,57 105.891,58 171.678,86  124.593,60
27  2.140,55  192.797,80 107.479,95 174.254,04  126.462,50
28  2.172,66  195.689,77 109.092,15 176.867,85  128.359,44
29  2.205,25  198.625,12 110.728,53 179.520,87  130.284,83

30  2.238,33  201.604,49 112.389,46 182.213,68  132.239,10

TOTAL  5.043.305,31 € 2.811.516,49 € 4.558.227,98 €  3.308.071,99 €
 

Taula 10.- Costos totals d’accidentalitat  
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4.6. Costos i beneficis totals 
 

Els costos totals serà la suma dels costos d’explotació, de temps de recorregut i d’accidentalitat 
i seran els següents: 

Any  Alt 0  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  2.971.409,97  1.835.013,28 2.386.849,91 2.118.909,19
1  3.015.981,12  1.862.538,48 2.422.652,66 2.150.692,83
2  3.061.220,84  1.890.476,55 2.458.992,45 2.182.953,22
3  3.107.139,15  1.918.833,70 2.495.877,33 2.215.697,52
4  3.153.746,24  1.947.616,21 2.533.315,49 2.248.932,98
5  3.201.052,43  1.976.830,45 2.571.315,22 2.282.666,98
6  3.249.068,22  2.006.482,91 2.609.884,95 2.316.906,98
7  3.297.804,24  2.036.580,15 2.649.033,23 2.351.660,59
8  3.347.271,31  2.067.128,85 2.688.768,73 2.386.935,50
9  3.397.480,38  2.098.135,79 2.729.100,26 2.422.739,53
10  3.448.442,58  2.129.607,82 2.770.036,76 2.459.080,62
11  3.500.169,22  2.161.551,94 2.811.587,31 2.495.966,83
12  3.552.671,76  2.193.975,22 2.853.761,12 2.533.406,33
13  3.605.961,84  2.226.884,85 2.896.567,54 2.571.407,43
14  3.660.051,26  2.260.288,12 2.940.016,05 2.609.978,54
15  3.714.952,03  2.294.192,44 2.984.116,29 2.649.128,22
16  3.770.676,31  2.328.605,33 3.028.878,04 2.688.865,14
17  3.827.236,46  2.363.534,41 3.074.311,21 2.729.198,12
18  3.884.645,01  2.398.987,42 3.120.425,88 2.770.136,09
19  3.942.914,68  2.434.972,24 3.167.232,26 2.811.688,13
20  4.002.058,40  2.471.496,82 3.214.740,75 2.853.863,45
21  4.062.089,28  2.508.569,27 3.262.961,86 2.896.671,41
22  4.123.020,62  2.546.197,81 3.311.906,29 2.940.121,48
23  4.184.865,93  2.584.390,78 3.361.584,88 2.984.223,30
24  4.247.638,91  2.623.156,64 3.412.008,65 3.028.986,65
25  4.311.353,50  2.662.503,99 3.463.188,78 3.074.421,45
26  4.376.023,80  2.702.441,55 3.515.136,62 3.120.537,77
27  4.441.664,16  2.742.978,17 3.567.863,66 3.167.345,84
28  4.508.289,12  2.784.122,85 3.621.381,62 3.214.856,02
29  4.575.913,46  2.825.884,69 3.675.702,34 3.263.078,86

30  4.644.552,16  2.868.272,96 3.730.837,88 3.312.025,05

TOTAL  116.187.364,41 €  71.752.251,68 € 93.330.036,02 € 82.853.082,06 €
 

Taula 11.- Costos totals de les diferents alternatives  
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I el benefici de cada alternativa s’obté com la diferència entre el cost total de l’alternativa 0, la 
situació actual, i cada alternativa, de manera que els beneficis de les 3 alternatives proposades 
seran: 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.136.396,70 584.560,07 852.500,78 
1  1.153.442,65 593.328,47 865.288,29 
2  1.170.744,29 602.228,40 878.267,62 
3  1.188.305,45 611.261,82 891.441,63 
4  1.206.130,03 620.430,75 904.813,26 
5  1.224.221,98 629.737,21 918.385,46 
6  1.242.585,31 639.183,27 932.161,24 
7  1.261.224,09 648.771,02 946.143,66 
8  1.280.142,46 658.502,58 960.335,81 
9  1.299.344,59 668.380,12 974.740,85 
10  1.318.834,76 678.405,82 989.361,96 
11  1.338.617,28 688.581,91 1.004.202,39 
12  1.358.696,54 698.910,64 1.019.265,43 
13  1.379.076,99 709.394,30 1.034.554,41 
14  1.399.763,14 720.035,21 1.050.072,72 
15  1.420.759,59 730.835,74 1.065.823,82 
16  1.442.070,99 741.798,28 1.081.811,17 
17  1.463.702,05 752.925,25 1.098.038,34 
18  1.485.657,58 764.219,13 1.114.508,92 
19  1.507.942,44 775.682,42 1.131.226,55 
20  1.530.561,58 787.317,65 1.148.194,95 
21  1.553.520,01 799.127,42 1.165.417,87 
22  1.576.822,81 811.114,33 1.182.899,14 
23  1.600.475,15 823.281,04 1.200.642,63 
24  1.624.482,27 835.630,26 1.218.652,27 
25  1.648.849,51 848.164,71 1.236.932,05 
26  1.673.582,25 860.887,18 1.255.486,03 
27  1.698.685,98 873.800,49 1.274.318,32 
28  1.724.166,27 886.907,50 1.293.433,10 
29  1.750.028,77 900.211,11 1.312.834,59 

30  1.776.279,20 913.714,28 1.332.527,11 

TOTAL  44.435.112,73 € 22.857.328,39 € 33.334.282,35 € 
 

Taula 12.- Beneficis de les diferents alternatives  
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4.7. Costos i beneficis nets 
 

Els costos i beneficis nets de cada alternativa es calculen com la diferència entre els costos de 
manteniment i rehabilitació de la situació actual i els costos d’inversió, manteniment i 
rehabilitació de cada alternativa.  De manera que els costos nets de cada alternativa seran: 

 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  6.749.512,08 6.634.609,60 5.945.065,10 
1  ‐16.801,48 ‐3.751,07 ‐10.670,26 
2  ‐19.601,73 ‐4.376,25 ‐12.448,64 
3  ‐22.401,98 ‐5.001,43 ‐14.227,02 
4  ‐25.202,22 ‐5.626,61 ‐16.005,40 
5  ‐28.002,47 ‐6.251,79 ‐17.783,77 
6  ‐30.802,72 ‐6.876,97 ‐19.562,15 
7  ‐33.602,96 ‐7.502,15 ‐21.340,53 
8  ‐1.120.098,81 ‐250.071,53 ‐711.350,95 
9  ‐16.801,48 ‐3.751,07 ‐10.670,26 
10  ‐19.601,73 ‐4.376,25 ‐12.448,64 
11  ‐22.401,98 ‐5.001,43 ‐14.227,02 
12  ‐25.202,22 ‐5.626,61 ‐16.005,40 
13  ‐28.002,47 ‐6.251,79 ‐17.783,77 
14  ‐30.802,72 ‐6.876,97 ‐19.562,15 

15  ‐33.602,96 ‐7.502,15 ‐21.340,53 

16  ‐1.120.098,81 ‐250.071,53 ‐711.350,95 
17  ‐16.801,48 ‐3.751,07 ‐10.670,26 
18  ‐19.601,73 ‐4.376,25 ‐12.448,64 
19  ‐22.401,98 ‐5.001,43 ‐14.227,02 
20  ‐25.202,22 ‐5.626,61 ‐16.005,40 
21  ‐28.002,47 ‐6.251,79 ‐17.783,77 
22  ‐30.802,72 ‐6.876,97 ‐19.562,15 
23  ‐33.602,96 ‐7.502,15 ‐21.340,53 
24  ‐1.120.098,81 ‐250.071,53 ‐711.350,95 
25  ‐16.801,48 ‐3.751,07 ‐10.670,26 
26  ‐19.601,73 ‐4.376,25 ‐12.448,64 
27  ‐22.401,98 ‐5.001,43 ‐14.227,02 
28  ‐25.202,22 ‐5.626,61 ‐16.005,40 
29  ‐28.002,47 ‐6.251,79 ‐17.783,77 

30  ‐30.802,72 ‐6.876,97 ‐19.562,15 

TOTAL  2.717.156,38 € 5.734.352,09 € 3.384.201,67 € 
 

Taula 13.- Costos nets de les diferents alternatives  
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I el benefici de cada alternativa s’obté com la diferència entre el cost total de l’alternativa 0, la 
situació actual, i cada alternativa, de manera que els beneficis de les 3 alternatives proposades 
seran: 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.136.396,70 584.560,07 852.500,78 
1  1.153.442,65 593.328,47 865.288,29 
2  1.170.744,29 602.228,40 878.267,62 
3  1.188.305,45 611.261,82 891.441,63 
4  1.206.130,03 620.430,75 904.813,26 
5  1.224.221,98 629.737,21 918.385,46 
6  1.242.585,31 639.183,27 932.161,24 
7  1.261.224,09 648.771,02 946.143,66 
8  1.280.142,46 658.502,58 960.335,81 
9  1.299.344,59 668.380,12 974.740,85 
10  1.318.834,76 678.405,82 989.361,96 
11  1.338.617,28 688.581,91 1.004.202,39 
12  1.358.696,54 698.910,64 1.019.265,43 
13  1.379.076,99 709.394,30 1.034.554,41 
14  1.399.763,14 720.035,21 1.050.072,72 
15  1.420.759,59 730.835,74 1.065.823,82 
16  1.442.070,99 741.798,28 1.081.811,17 
17  1.463.702,05 752.925,25 1.098.038,34 
18  1.485.657,58 764.219,13 1.114.508,92 
19  1.507.942,44 775.682,42 1.131.226,55 
20  1.530.561,58 787.317,65 1.148.194,95 
21  1.553.520,01 799.127,42 1.165.417,87 
22  1.576.822,81 811.114,33 1.182.899,14 
23  1.600.475,15 823.281,04 1.200.642,63 
24  1.624.482,27 835.630,26 1.218.652,27 
25  1.648.849,51 848.164,71 1.236.932,05 
26  1.673.582,25 860.887,18 1.255.486,03 
27  1.698.685,98 873.800,49 1.274.318,32 
28  1.724.166,27 886.907,50 1.293.433,10 
29  1.750.028,77 900.211,11 1.312.834,59 

30  1.776.279,20 913.714,28 1.332.527,11 

TOTAL  44.435.112,73 € 22.857.328,39 € 33.334.282,35 € 
 

Taula 14.- Beneficis de les diferents alternatives  
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I finalment, el flux monetari net de cada alternativa respecte a la situació actual correspon a la 
diferència entre el benefici net de cada alternativa i el cost net de cada alternativa: 

 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  ‐5.613.115,39 ‐6.050.049,53 ‐5.092.564,31 
1  1.170.244,13 597.079,54 875.958,56 
2  1.190.346,02 606.604,65 890.716,26 
3  1.210.707,43 616.263,25 905.668,65 
4  1.231.332,26 626.057,36 920.818,65 
5  1.252.224,45 635.989,00 936.169,23 
6  1.273.388,03 646.060,24 951.723,39 
7  1.294.827,06 656.273,16 967.484,19 
8  2.400.241,26 908.574,11 1.671.686,76 
9  1.316.146,07 672.131,19 985.411,11 
10  1.338.436,49 682.782,07 1.001.810,60 
11  1.361.019,26 693.583,34 1.018.429,41 
12  1.383.898,76 704.537,25 1.035.270,82 
13  1.407.079,46 715.646,09 1.052.338,18 
14  1.430.565,86 726.912,18 1.069.634,88 
15  1.454.362,56 738.337,89 1.087.164,34 
16  2.562.169,79 991.869,81 1.793.162,12 
17  1.480.503,53 756.676,32 1.108.708,60 
18  1.505.259,31 768.595,38 1.126.957,56 
19  1.530.344,42 780.683,85 1.145.453,57 
20  1.555.763,80 792.944,26 1.164.200,34 
21  1.581.522,48 805.379,21 1.183.201,64 
22  1.607.625,52 817.991,30 1.202.461,29 
23  1.634.078,11 830.783,19 1.221.983,15 
24  2.744.581,08 1.085.701,79 1.930.003,22 
25  1.665.650,99 851.915,79 1.247.602,31 
26  1.693.183,98 865.263,44 1.267.934,67 
27  1.721.087,96 878.801,92 1.288.545,34 
28  1.749.368,50 892.534,11 1.309.438,49 
29  1.778.031,24 906.462,90 1.330.618,37 

30  1.807.081,92 920.591,25 1.352.089,26 

TOTAL  41.717.956,35 € 17.122.976,30 € 29.950.080,67 € 
 

Taula 15.- Flux monetari net de les diferents alternatives  
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4.8. Costos i beneficis nets actualitzats 
 

Els càlculs realitzats anteriorment cal actualitzar-los a euros corrents per tal d’incloure la 
variació del preu del diner. Per això cal incloure una taxa de descompte, que pel cas d’estudis 
de rendibilitat de carreteres es recomana que sigui del 6 %. Els costos i beneficis calculats 
s’actualitzaran mitjançant la següent expressió: 
 

Valor actualitzat net = Valor net ∙ (1 – taxa de descompte) n d’anys 

De manera que el benefici net actualitzat serà: 
 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  1.136.396,70 584.560,07 852.500,78 
1  1.084.236,09 557.728,76 813.371,00 
2  1.034.469,65 532.129,01 776.037,27 
3  986.987,50 507.704,29 740.417,16 
4  941.684,77 484.400,66 706.432,01 
5  898.461,44 462.166,67 674.006,78 
6  857.222,06 440.953,22 643.069,87 
7  817.875,57 420.713,47 613.552,96 
8  780.335,08 401.402,72 585.390,88 
9  744.517,70 382.978,34 558.521,44 
10  710.344,34 365.399,63 532.885,31 
11  677.739,53 348.627,79 508.425,87 
12  646.631,29 332.625,77 485.089,12 
13  616.950,91 317.358,25 462.823,53 
14  588.632,86 302.791,50 441.579,93 
15  561.614,61 288.893,37 421.311,41 
16  535.836,50 275.633,17 401.973,22 
17  511.241,61 262.981,61 383.522,65 
18  487.775,62 250.910,75 365.918,96 
19  465.386,72 239.393,95 349.123,28 
20  444.025,47 228.405,77 333.098,52 
21  423.644,70 217.921,94 317.809,30 
22  404.199,41 207.919,32 303.221,85 
23  385.646,65 198.375,83 289.303,97 
24  367.945,47 189.270,38 276.024,92 
25  351.056,78 180.582,87 263.355,37 
26  334.943,27 172.294,11 251.267,36 
27  319.569,37 164.385,81 239.734,19 
28  304.901,14 156.840,50 228.730,39 
29  290.906,18 149.641,52 218.231,66 

30  277.553,58 142.772,98 208.214,83 

TOTAL  18.988.732,54 € 9.767.764,02 € 14.244.945,79 € 
 

Taula 16.- Benefici net actualitzat de les diferents alternatives  
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I els costos nets actualitzats seran: 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  6.749.512,08 6.634.609,60 5.945.065,10 
1  ‐15.793,39 ‐3.526,01 ‐10.030,05 
2  ‐17.320,09 ‐3.866,86 ‐10.999,62 
3  ‐18.606,72 ‐4.154,11 ‐11.816,73 
4  ‐19.676,61 ‐4.392,97 ‐12.496,20 
5  ‐20.551,13 ‐4.588,21 ‐13.051,58 
6  ‐21.249,86 ‐4.744,21 ‐13.495,34 
7  ‐21.790,77 ‐4.864,97 ‐13.838,85 
8  ‐682.777,44 ‐152.435,84 ‐433.617,44 
9  ‐9.627,16 ‐2.149,35 ‐6.114,01 
10  ‐10.557,79 ‐2.357,12 ‐6.705,03 
11  ‐11.342,08 ‐2.532,22 ‐7.203,11 
12  ‐11.994,25 ‐2.677,82 ‐7.617,29 
13  ‐12.527,33 ‐2.796,83 ‐7.955,84 
14  ‐12.953,26 ‐2.891,92 ‐8.226,34 
15  ‐13.282,98 ‐2.965,54 ‐8.435,74 
16  ‐416.199,92 ‐92.920,15 ‐264.319,72 
17  ‐5.868,42 ‐1.310,17 ‐3.726,91 
18  ‐6.435,70 ‐1.436,82 ‐4.087,18 
19  ‐6.913,78 ‐1.543,56 ‐4.390,79 
20  ‐7.311,32 ‐1.632,31 ‐4.643,27 
21  ‐7.636,27 ‐1.704,86 ‐4.849,63 
22  ‐7.895,90 ‐1.762,83 ‐5.014,52 
23  ‐8.096,89 ‐1.807,70 ‐5.142,16 
24  ‐253.702,54 ‐56.641,24 ‐161.121,09 
25  ‐3.577,21 ‐798,64 ‐2.271,81 
26  ‐3.923,00 ‐875,84 ‐2.491,42 
27  ‐4.214,43 ‐940,91 ‐2.676,49 
28  ‐4.456,75 ‐995,01 ‐2.830,39 
29  ‐4.654,83 ‐1.039,23 ‐2.956,19 

30  ‐4.813,10 ‐1.074,56 ‐3.056,70 

TOTAL  5.103.761,17 € 6.267.181,79 € 4.899.883,66 € 
 

Taula 17.- Cost net actualitzat de les diferents alternatives  
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I finalment, el flux monetari net actualitzat serà: 

 

Any  Alt 1  Alt 2  Alt 3 
0  ‐5.613.115,39 ‐6.050.049,53 ‐5.092.564,31 
1  1.100.029,48 561.254,77 823.401,04 
2  1.051.789,74 535.995,87 787.036,89 
3  1.005.594,22 511.858,40 752.233,89 
4  961.361,38 488.793,63 718.928,21 
5  919.012,56 466.754,88 687.058,36 
6  878.471,92 445.697,43 656.565,21 
7  839.666,34 425.578,44 627.391,82 
8  1.463.112,52 553.838,56 1.019.008,32 
9  754.144,86 385.127,68 564.635,45 
10  720.902,12 367.756,75 539.590,33 
11  689.081,61 351.160,00 515.628,98 
12  658.625,54 335.303,59 492.706,42 
13  629.478,24 320.155,08 470.779,37 
14  601.586,12 305.683,43 449.806,27 
15  574.897,59 291.858,91 429.747,15 
16  952.036,42 368.553,32 666.292,94 
17  517.110,03 264.291,78 387.249,56 
18  494.211,32 252.347,57 370.006,13 
19  472.300,50 240.937,51 353.514,07 
20  451.336,79 230.038,08 337.741,79 
21  431.280,97 219.626,80 322.658,93 
22  412.095,31 209.682,15 308.236,37 
23  393.743,54 200.183,53 294.446,13 
24  621.648,02 245.911,61 437.146,01 
25  354.633,98 181.381,51 265.627,18 
26  338.866,27 173.169,96 253.758,78 
27  323.783,80 165.326,72 242.410,68 
28  309.357,89 157.835,51 231.560,78 
29  295.561,01 150.680,76 221.187,85 

30  282.366,68 143.847,54 211.271,53 

TOTAL  13.884.971,38 € 3.500.582,23 € 9.345.062,13 € 
 

Taula 18.- Flux monetari net actualitzat de les diferents alternatives  

 
Els costos i beneficis nets de cada alternativa es calculen com la diferència entre els costos de 
d’accidentalitat 
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5 . Indicadors de rendibilitat econòmica 
 

5.1. Costos i beneficis actualitzats i acumulats 
 

Ens indicadors de rendibilitat econòmica s’obtenen a partir de saber els costos i beneficis nets 
actualitzats acumulats. 

Aquests seran: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
Any  ∑ Costos  ∑ Beneficis  ∑ Costos  ∑ Beneficis  ∑ Costos  ∑ Beneficis 
0  6.749.512,08   1.136.396,70  6.634.609,60  584.560,07  5.945.065,10   852.500,78 
1  6.733.718,69   2.220.632,79  6.631.083,59  1.142.288,83  5.935.035,05   1.665.871,78 
2  6.716.398,60   3.255.102,44  6.627.216,73  1.674.417,84  5.924.035,43   2.441.909,05 
3  6.697.791,88   4.242.089,93  6.623.062,62  2.182.122,13  5.912.218,69   3.182.326,20 
4  6.678.115,27   5.183.774,70  6.618.669,66  2.666.522,79  5.899.722,50   3.888.758,21 
5  6.657.564,15   6.082.236,14  6.614.081,44  3.128.689,46  5.886.670,91   4.562.764,99 
6  6.636.314,28   6.939.458,20  6.609.337,23  3.569.642,68  5.873.175,58   5.205.834,86 
7  6.614.523,51   7.757.333,77  6.604.472,26  3.990.356,15  5.859.336,72   5.819.387,83 
8  5.931.746,07   8.537.668,84  6.452.036,42  4.391.758,87  5.425.719,28   6.404.778,71 
9  5.922.118,91   9.282.186,54  6.449.887,08  4.774.737,21  5.419.605,27   6.963.300,15 
10  5.911.561,12   9.992.530,88  6.447.529,96  5.140.136,83  5.412.900,25   7.496.185,45 
11  5.900.219,04   10.670.270,41  6.444.997,74  5.488.764,62  5.405.697,13   8.004.611,32 
12  5.888.224,79   11.316.901,69  6.442.319,93  5.821.390,39  5.398.079,84   8.489.700,45 
13  5.875.697,46   11.933.852,60  6.439.523,09  6.138.748,64  5.390.124,00   8.952.523,98 
14  5.862.744,21   12.522.485,47  6.436.631,17  6.441.540,15  5.381.897,66   9.394.103,91 
15  5.849.461,23   13.084.100,08  6.433.665,63  6.730.433,52  5.373.461,92   9.815.415,32 
16  5.433.261,31   13.619.936,58  6.340.745,48  7.006.066,69  5.109.142,20   10.217.388,54 
17  5.427.392,89   14.131.178,19  6.339.435,31  7.269.048,30  5.105.415,29   10.600.911,19 
18  5.420.957,19   14.618.953,81  6.337.998,48  7.519.959,05  5.101.328,12   10.966.830,15 
19  5.414.043,41   15.084.340,53  6.336.454,92  7.759.352,99  5.096.937,32   11.315.953,43 
20  5.406.732,09   15.528.366,00  6.334.822,61  7.987.758,76  5.092.294,06   11.649.051,95 
21  5.399.095,82   15.952.010,69  6.333.117,75  8.205.680,70  5.087.444,42   11.966.861,25 
22  5.391.199,92   16.356.210,10  6.331.354,92  8.413.600,02  5.082.429,90   12.270.083,10 
23  5.383.103,03   16.741.856,75  6.329.547,22  8.611.975,85  5.077.287,74   12.559.387,07 
24  5.129.400,49   17.109.802,23  6.272.905,98  8.801.246,22  4.916.166,65   12.835.411,98 
25  5.125.823,28   17.460.859,00  6.272.107,34  8.981.829,09  4.913.894,84   13.098.767,35 
26  5.121.900,28   17.795.802,27  6.271.231,50  9.154.123,20  4.911.403,42   13.350.034,72 
27  5.117.685,85   18.115.371,64  6.270.290,59  9.318.509,02  4.908.726,93   13.589.768,90 
28  5.113.229,10   18.420.272,78  6.269.295,58  9.475.349,52  4.905.896,54   13.818.499,29 

29  5.108.574,26   18.711.178,96  6.268.256,35  9.624.991,04  4.902.940,36   14.036.730,96 

30  5.103.761,17   18.988.732,54  6.267.181,79  9.767.764,02  4.899.883,66   14.244.945,79 

TOTAL  5.103.761,17 €  18.988.732,54 € 6.267.181,79 € 9.767.764,02 € 4.899.883,66 €  14.244.945,79 €
 

Taula 19.- Costos i beneficis nets acumulats actualitzats de les diferents alternatives  
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5.2. Cost actualitzat net 
 

El cost actualitzat net (CAN) correspon a la suma dels costos nets actualitzats al llarg de la vida 
útil calculada de la carretera: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
CAN  5.103.761,17 € 6.267.181,79 € 4.899.883,66 € 

 

Taula 20.- Costos nets acumulats actualitzats de les diferents alternatives  

 

5.3. Benefici actualitzat net 
 

El benefici actualitzat net (BAN) correspon a la suma dels beneficis nets actualitzats al llarg de 
la vida útil calculada de la carretera: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
BAN  18.988.732,54 € 9.767.764,02 € 14.244.945,79 € 

 

Taula 21.- Beneficis nets acumulats actualitzats de les diferents alternatives  

 

5.4. Valor actualitzat net 
 

La Valor Actualitzat Net (VAN) és defineix com la diferència entre el BAN i el CAN. Representa 
el valor que aporta cada alternativa, i aquest serà per cada alternativa: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
VAN  13.884.971,38€ 3.500.582,23€ 9.345.062,13€ 

 

Taula 22.- Valor actualitzat net de les diferents alternatives  

 

5.5. Taxa interna de retorn 
 

La Taxa Interna de Retorn (TIR) és el valor d’aquella taxa que fa que els beneficis i els costos 
de cada alternativa s’igualin.  

De manera que les TIR per a cada carretera seran: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
TIR  19,59% 0,01% 13,99% 

 

Taula 23.- Taxes internes de retorn de les diferents alternatives  
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5.6. Relació Cost - Benefici 
 

La relació cost – benefici es defineix com la relació entre el BAN i el CAN i ens indica quin és el 
rendiment de la inversió realitzada. S’aconsella que sigui superior a 1 per no incloure els factors 
socials com a decisius per justificar una inversió.  

Per a les nostres alternatives, aquesta relació és: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
B/C  3,72 1,56 2,91 

 

Taula 24.- Relació cost – benefici de les diferents alternatives  

 

5.7. Període de recuperació de la inversió 
 

El període de recuperació de la inversió és aquell any en que els beneficis nets acumulats 
actualitzats superen els costos nets acumulats actualitzats. Aquest període s’aconsella que 
sempre sigui menor a la vida útil del projecte. 

De la taula adjuntada a l’apartat 5.1 obtenim que els períodes de recuperació de la inversió per 
a cada alternativa són: 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 
T  6 14 8 

 

Taula 25.- Període de recuperació de la inversió de les diferents alternatives  

 

5.8. Anàlisi dels resultats 
 

De tots els indicadors de rendibilitat econòmica estudiats comprovem que l’alternativa 2 és la 
més desfavorable i per tant queda descartada de cara a la posterior anàlisi multicriteri. Des d’un 
punt de vista purament econòmic, l’alternativa 1 és la més rendible, amb uns valors 
lleugerament més favorables respecte l’alternativa 3. 

Serà, per tant, mitjançant la següent anàlisi multicriteri, on també es consideren factors socials, 
funcionals i ambientals l’eina que ens permeti decidir quina és la millor alternativa pel present 
projecte. 
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6 . Anàlisi multicriteri 
 

Ens indicadors de rendibilitat econòmica s’obtenen a partir de saber els costos i beneficis nets 
però hi ha una sèrie d’altres criteris que influeixen en l’elecció d’una alternativa. Aquests són els 
criteris ambientals, funcionals i territorials. És a dir, el seu impacte en el territori des d’un punt 
de vista ecològic i de servei social per al desenvolupament del territori. 

Agrupats en aquests 4 criteris principals, s’han definit un total de 14 indicadors per valorar les 
diferents alternatives estudiades. D’acord amb això, l’anàlisi multicriteri realitzat dóna les 
següents puntuacions: 

VALORACIÓ  RESULTAT 

CRITERIS  INDICADOR  PES  ALT 1  ALT2  ALT3  ALT 1  ALT2  ALT3 

Econòmics 
TIR  0,2 10 5 9  20,00  10,00 18,00

VAN  0,05 10 0 9  0,50  0,00 0,45

Total  0,25      

Ambientals 

Soroll  0,05 6 6 9  0,30  0,30 0,45

Vegetació  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Fauna  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Paisatge  0,05 5 9 8  0,25  0,45 0,40

Ocupació de terrenys  0,05 6 9 8  0,30  0,45 0,40

Total  0,25      

Funcionals 

Afeccions durant les obres  0,05 7 7 9  0,35  0,35 0,45

Seguretat vial  0,05 7 9 9  0,35  0,45 0,45

Durada de les obres  0,05 7 7 9  0,35  0,35 0,45

Absorció IMD  0,1 5 8 9  0,50  0,90 0,05

Total  0,25                  

Territorials 

Integració en la planificació  0,1 6 8 9  0,60  0,80 0,90

Connectivitat amb la xarxa  0,1 7 8 9  4,90  5,60 6,30

Permeabilitat  0,05 5 8 8  0,25  0,40 0,40

Total  0,25                  

29,15  20,95 29,50
 

7. Conclusions 
 

D’acord amb els resultats s’observa que l’alternativa 2, condicionar la totalitat de la traça 
existent és la pitjor alternativa. Entre les altres dues alternatives, si bé des d’un punt de vista 
purament econòmic és millor l’alternativa 1, en el conjunt de tots els criteris dóna millor 
puntuació l’alternativa 3, i serà sobre aquesta la que es desenvolupi la redacció del present 
projecte 
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 Apèndix 
 

Plànol on es mostren les alternatives estudiades. 
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1 . Introducció 
 

El present annex de traçat pretén detallar la solució adoptada del present projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531 d’acord amb la normativa tècnica vigent. En el present 
annex només es detallaran els aspectes estrictament relatius al traçat, deixant d’altres aspectes 
condicionants del projecte, com poden ser l’estudi de drenatge, l’anàlisi geotècnica o els 
moviments de terres i enderrocs necessaris, entre d’altres factors, per a l’estudi més detallat en 
els seus annexes corresponents.  

Per definir correctament el traçat de la solució adoptada s’ha usat el corresponent document 
normatiu depenent del Ministeri de Foment: la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 – IC 
Trazado. Aquest és el marc normatiu de referència també per a les carreteres dependents de la 
Generalitat de Catalunya donat que no existeix cap document normatiu propi.  

2. Classificació del projecte i la carretera 
 

D’acord amb les característiques essencials, el present projecte de condicionament de la 
carretera TV-3531 classifica la carretera resultant com: 

A) Segons la seva definició legal: D’acord amb la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprovada pel Real Decret Legislatiu 339/1990 es 
tracta d’una Carretera convencional. 

B) Segons el nombre de calçades: Es tracta d’una carretera de calçada única per 
ambdós sentits de circulació, sense separació física, independentment del nombre de 
carrils. 

C) Segons el grau de control d’accessos: Es tracta d’una carretera amb accessos 
directes autoritzats. La seva disposició i freqüència es definirà segons les condicions 
tècniques derivades de la funcionalitat de la carretera, el seu entorn, la intensitat del 
trànsit i la velocitat de circulació.  

Tal i com s’ha d’aplicar la Norma, el present projecte de condicionament de la carretera TV-
3531 considera tot el nou traçat projectat com un tram únic. En aquest sentit, la carretera es 
denomina segons la seva definició legal, carretera convencional, seguida del valor numèric de 
la velocitat de projecte, expressada en km/h. Així doncs, la carretera es denomina com tipus C-
60, formant part del Grup 2. Al llarg del present annex es detallaran les especificacions més 
importants que fixa la Norma pels elements de traçat i es justificarà, per tant, els motius de la 
denominació de la carretera projectada. 

Com s’ha esmentat, el present projecte es tracta d’un projecte de condicionament, que tal i com 
es defineix a la norma son aquéllos cuya finalidad es la modificación de las características 
geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos de 
recorrido, el nivel de Servicio y la Seguridad de la circulación. 
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3. Dades bàsiques per l’estudi del traçat 

3.1 Suport informàtic 
 

El desenvolupament del traçat s’ha realitzat mitjançant el programa WH, disponible als equips 
informàtics de la UPC – Campus Nord. Aquest programa està desenvolupat per l’empresa 
Ingeniería del Trazado S.L., localitzada a Barcelona. 

Aquest programa desenvolupa el traçat sobre una cartografia digital en format DXF. Aquesta 
cartografia necessària és facilitada gratuïtament per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) a 
partir de la descàrrega gratuïta des de la pròpia pàgina web de l’institut dels fulls necessaris tal 
com es detalla a l’annex número 2, corresponent a la cartografia i topografia, del present 
projecte. 

WH té implementat totes les especificacions de la Norma 3.1-IC referent al traçat, tant en planta 
com en alçat. Aquestes especificacions de càlcul junt amb la total compatibilitat amb la 
cartografia en format DXF permet realitzar tot el càlcul geomètric de la carretera, tant a nivell de 
traçat amb totes les seves característiques associades (visibilitats d’avançament, de parada, en 
corba, etc.) com també pel càlcul dels moviments de terres necessaris i totes les ocupacions 
del terreny que es derivaran d’aquest. 

Aquesta compatibilitat amb la cartografia en format DXF permet que un cop validat el traçat 
projectat, s’exporti a un programa de disseny assistit per tal de realitzar el document número 2, 
plànols, del present projecte.  

3.2 Velocitat 
 

La Norma especifica que el traçat d’una carretera es definirà en relació directa amb la velocitat 
a la que es desitja que circulin els vehicles en condicions de comoditat i seguretat acceptables. 
Aquesta velocitat, però, no és única i la Norma defineix 3 tipus de velocitats: 

- Velocitat específica d’un element de traçat (Ve): Màxima velocitat que pot mantenir-se 
al llarg d’un element de traçat considerat aïlladament, en condicions de seguretat i comoditat, 
quan el paviment està humit i els pneumàtics en bon estat i les condicions meteorològiques, del 
trànsit i legals son tals que no imposen limitacions a la velocitat. 

- Velocitat de projecte d’un tram (Vp): Velocitat que permet definir les característiques 
geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i seguretat. La 
velocitat de projecte d’un tram s’identifica com la velocitat específica mínima del conjunt 
d’elements que el formen. 

- Velocitat de planejament d’un tram (V): Mitjana harmònica de les velocitats 
específiques dels elements de traçat en planta de trams homogenis de longitud superior a 2 
km. 

Per simplicitat, el més pràctic és dissenyar el traçat per a una única velocitat de projecte, la 
qual ens definirà una sèrie de característiques geomètriques del traçat (radi mínim de corba 
circular, longituds mínimes i màximes de rectes, pendents, etc.). Aquesta velocitat de projecte, 
depèn d’una sèrie de factors, entre els quals destaquen: 

1. - Les consideracions topogràfiques i de l’entorn. 
2. - Les consideracions ambientals. 
3. - La consideració de la funció de la via dins del sistema de transport. 
4. - La homogeneïtat de l’itinerari o trajecte. 
5. - Les condicions econòmiques. 
6. - La distància entre accessos i el tipus d’aquests. 
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Tenint en compte aquestes variables, algunes d’elles ja tractades als annexos 1 i 3 es proposa 
que la carretera objecte del present projecte sigui:  

A) Segons la seva definició legal: Carretera convencional C-60. 
B) Segons el nombre de calçades: Carretera de calçada única per ambdós sentits de 

circulació, sense separació física, independentment del nombre de carrils. 
C) Segons el grau de control d’accessos: Es tracta d’una carretera amb accessos 

directes autoritzats.  
D) Segons les condicions orogràfiques: La carretera es situa en un terreny ondulat.  
E) Segons les condicions de l’entorn urbanístic: La carretera es considerada com un 

tram interurbà. 

4. Descripció del traçat 

4.1. Descripció qualitativa 
 

L’àmbit d’actuació del present projecte s’inicia a la sortida del nucli urbà del municipi de Bot, 
concretament un cop superada la rotonda que dóna entrada al nucli. A partir d’aquest punt, el 
nou traçat es dirigeix cap a l’est per tal d’encarar i superar el barranc de l’Estret d’en Vidal, punt 
més baix de tot el traçat, i recuperar la traça de la carretera existent. Des d’aquest punt, PK 
0+850, i fins a l’enllaç amb la carretera T-362, PK 3+150, el nou traçat ressegueix la carretera 
existent rectificant el traçat actual per tal d’adaptar les corbes a la Norma. Aquest és el tram 
més dur de tot el traçat donat que intenta adaptar-se al màxim a l’accidentada orografia existent 
per tal de sortir de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal. Al llarg de quasi 2 km supera un 
desnivell de 90 metres amb rampes continues del 5,5 i 4,5% sempre respectant les longituds 
màximes establertes a la norma per tal de no necessitar la implantació d’un carril per a vehicles 
lents.  

El recorregut a través de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal fins a sortir-ne i encarar la 
plana que rodeja el municipi de Gandesa és el tram més complicat del traçat per tres motius: 

- La pròpia accidentalitat orogràfica que condiciona el traçat i cal adaptar-lo al màxim per 
tal de minimitzar els moviments de terres. 

- Respectar el traçat existent donat que es tracta d’un projecte de condicionament de 
traçat existent.  

- D’acord amb l’estudi de tràfic i els resultats obtinguts de la prognosi de nivells de servei, 
donada la baixa IMD de la carretera no es considera necessària la col·locació d’un carril 
addicional en rampa per a vehicles lents. D’aquesta manera, s’ha estudiat curosament la 
coordinació dels traçats en planta i alçat per tal de complir els requisits fixats a la Norma per tal 
de no necessitar aquest carril extra.  

Un cop superada aquesta dificultat orogràfica i a partir de l’enllaç amb la carretera T-362 el 
traçat es suavitza totalment i ja entra en una zona plana envoltada de camps de conreu. El 
traçat proposat continua seguint l’existent fins al PK 4+580, des d’on es desvia i s’inicia un 
traçat totalment nou cap al nord on connecta amb la N-420 a l’enllaç existent al costat est de la 
variant del Coll de Moro. En aquesta zona, es manté el traçat original de la carretera N-420 que 
superava aquest coll. Actualment aquest tram s’usa com accés als punts turístics del Poblat 
ibèric del Coll del Moro i el Mirador de la Batalla de l’Ebre. Aquest traçat està connectat pels 
seus costats oest i est amb la variant de la N-420 que es va construir per superar aquesta 
dificultat orogràfica.  

En el punt on s’inicia el traçat nou, PK 4+580 s’ha previst un enllaç per connectar amb el traçat 
existent de la TV-3531 que es dirigeix fins al nucli de Gandesa a través del carrer Sant Miquel. 
L’últim tram del projecte, el que coincideix amb el nou traçat disposa d’un tram en rampa fins 
connectar amb l’enllaç amb la N-420. Per superar aquest desnivell també s’ha pogut encaixar  
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el traçat sense necessitar la col·locació d’un carril addicional en rampa per a vehicles lents. El 
traçat finalitza en el PK 6+550,580 coincidint amb l’enllaç existent comentat anteriorment. 
Aquest enllaç disposa d’un pas subterrani per connectar el traçat original amb el nou en els dos 
sentits de la circulació pel seu costat est. És a dir, només disposa de connexió provenint i per 
dirigir-se a Gandesa. Caldrà completar aquest enllaç amb l’adequació i ampliació de les 
rotondes existents i amb els ramals de connexió provenint i en sentit Calaceit.  

4.2 Descripció tècnica 
 

4.2.1 Característiques generals 
 

Les característiques principals de la solució projectada són les següents: 

 

Paràmetres basics  

Paràmetre Valor Unitat 
Longitud 6530,343 m 
Velocitat de projecte 60 km/h 
Desmunt màxim m 
Terraplè màxim m 

Secció Tronc 9 m 

Carril 3,5 m 

Voral 1 m 

Berma 0,75 m 

Rampa máxima 5,5 % 

Radi màxim 300 m 

Radi mínim 130 m 

Longitud recta máxima 479,522 m 

Longitud total de rectes 1666,170 m 

Longitud total de corbes 2936,338 m 

Kv concau màxim 5250 m 

Kv concau mínim 4325 m 

Kv convex màxim 15000 m 

Kv convex mínim 2225 m 

nº alineacions en planta 47 -- 

nº alineacions en alçat 9 -- 
Peralt màxim 7 % 

 

Taula 1.- Paràmetres bàsics del traçat 
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4.2.2 Traçat en planta 
 

El traçat en planta està format per 47 alineacions: 8 alineacions rectes, 13 corbes circulars i 26 
corbes de transició.  

El conjunt de rectes sumen una longitud total de 1666,170 metres, que representen el 25,51% 
del traçat. Descomptant les dues rectes situades a l’inici i final del traçat per tal d’enllaçar amb 
les vies existents, la recta més curta és de 176,639 metres i està situada entre els PK 
5+245,006 i PK 5+421,645 i la recta més llarga és de 479,522 metres i està situada entre els 
PK 4+031,783 i PK 4+511,305.Tal i com s’exposa al punt 5.5 del present annex, degut al fixat a 
la Norma en referència a la coordinació dels elements de traçat, les corbes d’entrada i sortida a 
aquesta recta tenen uns radis associats de 300 metres. 

La longitud total de corbes suma 2936,338 metres, el 44,96% del traçat. Amb uns radis 
compresos entre 190 i 300 metres. Essent el radi mig ponderat de 270,168 metres. Això és un 
indicatiu de la complexa orografia en la que es situa la carretera. 

Les corbes de transició, per tal d’enllaçar rectes i corbes circulars sumen un total de 1927,835 
metres, que representen el 29,52% del traçat restant.  

Paràmetres basics  

Paràmetre Valor Unitat 
Longitud total 6530,343 m 
Recta máxima 479,522 m 
Recta mínima 176,639 m 
Longitud total rectes 1666,170 m 
Radi màxim 300 m 
Radi mínim 190 m 

Longitud total corbes 2936,338 m 

Longitud corba máxima 479,409 m 
Longitud corba mínima  40,068 m 

  

Taula 2.- Paràmetres bàsics del traçat en planta 

 

4.2.3 Traçat en alçat 
 

El traçat en alçat està format per 9 alineacions amb una longitud total de 6575,311 metres.  

La longitud total en pendent suma 4819,804 metres, que representa el 73,30% de la longitud 
del traçat en planta, quedant els 1755,507 metres restant en longitud total en acords verticals.  

La pendent màxima és del 5,5% i la longitud d’aquesta és de 635,192 metres. Tot i així, a 
efectes de càlcul i per simplificar es considerarà la longitud total entre vèrtexs successius. 
D’aquesta manera, la longitud de rampa amb pendent màxima és de 937,149 m de longitud a 
5,5% situada entre el PK 0+556,397 i el PK 1+493,546. Aquesta serà la rampa que es 
considerarà per l’estudi de la disposició de carrils addicionals.  
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Paràmetres basics  

Paràmetre Valor Unitat 
Longitud total 6575,311 m 
Longitud en pendent 4819,804 m 
Longitud en acords 1755,507 m 
Longitud pendent màxima 937,149 m 
Pendent máxima 0,2 % 
Pendent mínima 5,5 % 

Distància mínima vèrtexs 383,742 m 

Kv convex màxim 15000 M 

Kv convex mínim 2225 m 

Kv concau màxim 5250 m 
Kv concau mínim  4325 m 

 

Taula 3.- Paràmetres bàsics del traçat en alçat 

5. Traçat en planta 
 

5.1 Generalitats 
 

D’acord amb el que especifica la Norma, el traçat en planta es composarà de l’adequada 
combinació dels següents elements: Recta, corba circular i corba de transició. 

La definició del traçat en planta es referirà a un eix, que defineix un punt a cada secció 
transversal. Tal i com especifica la Norma, aquest present projecte s’adopta la definició general 
de l’eix per a carreteres de calçada única: El centre de la calçada, sense tenir present 
eventuals carrils addicionals.  

5.2 Rectes 
 

La recta és un element de traçat que està indicat en carreteres de dos carrils per a obtenir 
suficients oportunitats d’avançament i en qualsevol tipus de carretera per adaptar-se a 
condicionants externs obligats. 

Per evitar problemes relacionats amb el cansament, enlluernaments o excessos de velocitat, 
per exemple, és desitjable limitar les longituds màximes de les alineacions rectes i per produir 
una acomodament i adaptació a la conducció, és desitjable establir unes longituds mínimes de 
les alineacions rectes.  

La Norma estableix les longituds mínimes admissible i màxima desitjable, en funció de la 
velocitat de projecte, i s’obtindran segons les següents expressions: 

- Longitud mínima (m) per a traçats en “S” (alineació recta entre alineacions corbes amb 
radis de curvatura de sentit): 

í . 1,39  
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- Longitud mínima (m) per la resta de casos (alineació recta entre alineacions corbes amb 
radis de curvatura del mateix sentit): 

í . 2,78  

- Longitud màxima (m): 

á 16,70  

Que en el cas del present projecte, tenim els següents valors d’acord amb la Norma: 

 

Taula 4.- Valors de longituds màximes i mínimes de recta per carreteres C - 60 

 

5.3 Corbes circulars 
 

Fixada una velocitat de projecte, el radi mínim a adoptar per les corbes circulars es determinarà 
en funció de: 

- El peralt i el fregament transversal mobilitzat. 

- La visibilitat de parada en tota la seva longitud. 

- La coordinació del traçat en planta i alçat, especialment per evitar pèrdues de visibilitat 
de traçat. 

La norma divideix el peralt a establir a les corbes en funció dels dos grups de carreteres 
definides. Donat que el present projecte defineix un traçat de carretera englobat al grup 2, els 
peralts a aplicar en funció dels radis seran els següents: 

 

Taula 5.- Valors de radis i peralts associats en carreteres convencionals segons la velocitat de l’element de traçat 

 

Donats els condicionants existents del present projecte de condicionament on cal adaptar-se al 
màxim a la complicada orografia existent i respectar el traçat existent, tots els radis són inferiors 
a 300 m de manera que en totes les alineacions circulars el peralt a executar serà del 7%. 
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La Norma estableix un desenvolupament mínim de la corba que correspondrà amb una variació 
de l’azimut entre els seus extrems major o igual a 20 gonis, podent-se acceptar valors entre 20 
i 9 gonis i només en casos excepcionals valors inferiors a 9 gonis. 

5.4 Corbes de transició 
 

Les corbes de transició tenen per objectiu evitar les discontinuïtats en la curvatura de la traça, 
de manera que en el seu disseny hauran d’oferir les mateixes condicions de seguretat, 
comoditat i estètica que la resta d’elements.  

Aquestes corbes de transició, tal com defineix la Norma, sempre s’executaran adoptant la 
clotoide, la qual es defineix mitjançant la següent equació: 

 

El propi programa WH, un cop definida cada alineació pertanyent al traçat d’una carretera 
convencional i introduït el radi, automàticament determina el paràmetre de la clotoide necessari 
per complir la igualtat. 

5.5 Coordinació dels elements de traçat 
 

Per evitar variacions brusques en el traçat que puguin induir situacions de perill, la Norma 
estableix uns valors màxims i mínims en la relació de radis de les corbes circulars quan 
s’enllacin corbes consecutives sense recta intermèdia o amb una recta de longitud menor o 
igual a 400 metres.  

 

Taula 6.- Relació entre radis de corbes circulars consecutives per a carreteres convencionals 
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Tal com s’observa a la gràfica, a mida que s’augmenta el radi d’entrada, el rang vàlid de radis 
de sortida augmenta en major mesura. Donats els condicionants existents del traçat, els radis 
projectats són petits (menors de 300 m) de manera que el rang disponible també és petit. En 
aquest sentit, per tant, un dels criteris de traçat usat és que els radis usats a l’enllaçar dues 
corbes consecutives siguin el més similars possibles. 

En el cas d’enllaçar corbes circulars consecutives amb una recta intermèdia de longitud 
superior a 400 metres, el radi de la corba circular de sortida, en el sentit de la marxa, serà igual 
o superior a 300 metres. Aquest fet només succeeix un cop amb la recta més llarga del traçat, 
situada entre els PK 4+031,783 i PK 4+511,305, i les corbes d’entrada i sortida s’han projectat 
amb un radi de 300 metres.   

6. Traçat en alçat 
 

6.1 Generalitats 
 

Per definir el traçat en alçat es consideraran prioritàries les característiques funcionals de 
seguretat i comoditat, que es derivin de la visibilitat disponible, de la desitjable absència de 
pèrdues de traçat i d’una variació continua i gradual de paràmetres.  

L’alçat es definirà pel cas de la carretera objecte del present projecte el següent criteri: 

- L’eix que defineix l’alçat, coincidirà amb l’eix físic de la calçada (marca vial de separació 
dels sentits de circulació).  

6.2 Inclinació de les rasants 
 

La Norma defineix els valors màxims de les rasants en rampes i pendents en funció de la 
velocitat de projecte (Vp). Per al present cas, de carretera convencional amb velocitat de 
projecte 60 km/h serà: 

 

Taula 7.- Valors màxims de la inclinació de les rasants per a carretera convencional C - 60 

 

Comentar que tot i la dificultat orogràfica en alguns trams del projecte, no ha calgut recórrer als 
valors d’inclinació excepcional per definir el traçat en alçat.  

Paral·lelament, la Norma també fixa el valor mínim de la rasant, que no podrà ser inferior a 
0,5%.  

Una altra consideració de la Norma és la longitud de rampes o pendents. S’especifica que la 
longitud mínima, mesurada entre vèrtexs consecutius, no podrà ser inferior a 10 segons de 
recorregut a la velocitat de projecte, de manera que:  

í 10 í  166,666  

Limitació respectada amb escreix, donat que la longitud mínima entre vèrtexs consecutius és 
de 383,742 metres.  
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6.3 Acords verticals 
 

La Norma defineix que la corba usada pels acords verticals, siguin còncaus o convexos, serà 
una paràbola d’eix vertical. La paràbola ve definida pel paràmetre Kv, el qual és el radi de la 
circumferència osculatriu al vèrtex de la paràbola. Aquest paràmetre té definits els seus valors 
mínims i desitjables en funció de la velocitat de projecte i el tipus d’acord. 

 

Taula 8.- Paràmetres mínims i desitjables dels acords verticals per a carretera convencional C - 60 

7. Coordinació dels traçat en planta i alçat 
 

Els traçats en planta i alçat d’una carretera s’hauran de coordinar de manera que l’usuari pugui 
circular per ella d’una manera còmoda i segura. En particular, s’evitarà que es produeixin 
pèrdues de traçat, definida aquesta com l’efecte que succeeix quan el conductor pot veure, en 
un determinat instant, dos trams de carretera, però no pot veure un altre situat entre els dos 
anteriors. 

Per aconseguir aquesta adequada coordinació dels traçats caldrà tenir present principalment 
aquests dos factors: 

- Els punts de tangència de tot acord vertical, en coincidència amb una corba circular, 
estaran situats dins de la clotoide en planta i el més allunyats del punt de radi infinit.  

- En les carreteres amb velocitat de projecte igual o menor que 60 km/h, es complirà la 
condició:  

100
 

O en el cas que no sigui possible:  

6 

Aquest criteri entra en lleugeres contradiccions amb l’especificat a la taula 8, de manera que 
s’utilitzaran els valors fixats a la taula sempre comprovant que es compleixi el segon criteri 
establert.  
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A més a més, la Norma especifica clarament 6 situacions que cal evitar en el traçat d’una 
carretera: 

- Alineació única en planta (recta o corba) que tingui un acord vertical còncau o convex 
curt: 

 

- Acord convex en coincidència amb un punt d’inflexió en planta: 

 

- Alineació recta en planta amb acords convex i còncau consecutius: 
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- Alineació recta seguida de corba en planta en correspondència amb acords còncau i 
convex: 

 

- Alineació corba, de curt desenvolupament, que tingui un acord vertical còncau curt: 

 

- Conjunt d’alineacions en planta en que es puguin percebre dos acords verticals 
còncaus o dos acords verticals convexes simultàniament: 
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Amb aquestes especificacions, els criteris seguits per tal de traçar els acords verticals en el 
present projecte han estat els següents: 

• Acords verticals en coincidència amb corba circular:  
- Siguin còncaus o convexos, el vèrtex es situa a l’alineació circular i els punts de 
tangència a la clotoïde  el més allunyats del punt de radi infinit. 
- Si per restriccions orogràfiques o de traçat en planta no es pot complir la prescripció 
anterior, el vèrtex sempre es situa a l’alineació circular i els punts de tangència dins de 
l’alineació circular o a la l’alineació recta anterior o posterior sempre garantint la 
visibilitat necessària. 

• Acords verticals en coincidència amb recta: 
- Tant el vèrtex com els punts de tangència es situen a l’alineació recta i definint un Kv 
que en cap moment es produeixi una pèrdua de visibilitat del traçat. 

• Acords verticals condicionats per encaix amb traçat existent: 
- Es garanteix que el vèrtex es situa dins l’alineació circular i els punts de tangència el 
màxim allunyats del punt de radi infinit de la clotoïde.  

8. Secció transversal 
 

8.1 Generalitats 
 

La Norma defineix que la secció transversal es fixarà en funció de la intensitat i composició del 
trànsit previsible a l’hora de projecte de l’any horitzó, situat vint anys després de l’entrada en 
servei. El nombre de carrils per calçada vindrà definit per aquest estudi. Pel cas de carreteres 
convencionals de calçada única, cas del present projecte, la Norma especifica les següents 
consideracions: 

- Es projectaran dos carrils per calçada, un per cada sentit de circulació. 

- En cap cas es projectaran calçades amb dos carrils per sentit. No es computaran, en 
aquest sentit, els carrils addicionals ni els carrils de canvi de velocitat. 

8.2 Secció transversal en planta recta i corba 
 

La secció transversal que definida pels elements següents: carrils, vorals i bermes. D’acord 
amb els valors que especifica la Norma: 

 

 

** Per carreteres en terreny molt accidentat i amb baixa intensitat de trànsit (IMD <3000) es podrà justificar l’absència o 
reducció de la berma. 

*** Per carreteres en terreny molt accidentat, o amb baixa intensitat de trànsit (IMD<3000) es podrà reduir de forma 
justificada la dimensió del voral en 0,5m com a màxim. 

Taula 9.- Secció transversal definida a la Norma 3.1 – I.C 
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Donats aquests valors fixats per la Norma i validats amb l’estudi de trànsit realitzat a l’annex 4, 
es defineix una secció transversal amb les següents característiques: 

Carrils (m) Voral (m) Berma (m) 
3,5 1,0 0,75 

 

Taula 10.- Secció transversal projectada 

 

8.3 Seccions transversals especials 
 

Dels diferents tipus de seccions transversals especials que defineix la Norma, per al present 
projecte només s’han de tenir en consideració les següents: 

- Carrils addicionals 
- Llits de frenada 
- Obres de pas 
- Confluències, bifurcacions i els carrils de canvi de velocitat associats. 

En el present annex només s’estudiaran les dues primeres seccions especials, quedant les 
seccions transversals d’obres de pas i d’enllaços pendents de l’estudi en els seus annexos 
corresponents.  

8.3.1 Carrils addicionals 
 

Respecte als carrils addicionals, la Norma especifica que en rampa i pendent s’ampliarà la 
plataforma afegint un carril addicional quan el nivell de servei disminueixi per sota del fixat per 
l’any horitzó. 

A més a més, en carreteres de calçada única s’ampliarà la plataforma si la velocitat del vehicle 
pesat tipus en la rampa o pendent disminueixi per sota de 40 km/h en coincidència amb una 
disminució del nivell de servei a la rampa en qüestió en dos nivells respecte a l’existent en els 
trams adjacents.  

D’acord amb aquests criteris, aplicats al tram amb més pendent del present projecte tenim la 
següent situació: 

- Rampa màxima: 937,149 m de longitud a 5,5%. Des del PK 0+556,397 fins al PK 
1+493,546 

- Tram anterior: 451,252 m de longitud a -5%. Des del PK 0+105,145 fins al PK 
0+556,397. 

- Tram posterior: 618,710 m de longitud a 4,5%. Des del PK 1+493,546 fins al PK 
2+112,256. 

D’acord amb l’àbac de corbes de referència de variació de la velocitat del vehicle pesat i 
coneixent la longitud de les rampes projectades, podem interpolar la velocitat a la qual circularà 
el vehicle de referència. Així doncs, d’acord amb aquesta gràfica i interpolant amb els valors del 
present projecte podem comprovar la variació de velocitat que patirà el vehicle. 
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Taula 11.- Variació de la velocitat del vehicle pesat en el tram de màxima rampa del projecte 

Pels elements del traçat, el tram anterior a la rampa permet la circulació a 80 km/h, de manera 
que en el tram en rampa a 5,5% el vehicle pesat tipus perdrà la velocitat segons la gràfica i al 
tram posterior amb rampa a 4,5% recuperarà la velocitat mantenint-se en tota aquesta longitud 
dels  trams estudiats per sobre dels 40 km/h tal com especifica la Norma. 

En referència a la pèrdua de nivell de servei, repetint el càlcul realitzat a l’annex 4 corresponent 
a l’estudi de tràfic es determina que la capacitat disminuirà al tram en rampa i els nivells de 
servei quedaran definits segons les següents capacitats: 

NdS fC fA fP fR (I/C)i Capacitat (veh/h) 

A 0,976 0,883 0,870 1 0,04 84
B 0,976 0,883 0,833 1 0,13 261
C 0,976 0,883 0,833 1 0,23 463

D 0,976 0,883 0,833 1 0,40 804
E 0,980 0,955 0,833 1 0,82 1791

 

Taula 12.- Secció transversal definida a la Norma 3.1 – I.C 

Comparant aquestes capacitats amb la intensitat horària de l’hora 30 (I30), els nivells de servei 
associats al tram en rampa seran: 

2016 2026 2036 
IMD I NdS IMD I NdS IMD I NdS 

1432 277 C 1662 322 C 1928 374 C 
 

Taula 13.- Secció transversal definida a la Norma 3.1 – I.C 

De manera que només es produeix la pèrdua d’un nivell de servei en el moment de posada en 
servei i en l’horitzó 2026, però es manté el nivell de servei respecte els trams adjacents en 
l’horitzó de la vida útil de la carretera a l’any 2036.  

Atenent, per tant, als dos criteris – pèrdua de velocitat i pèrdua de nivell de servei – es conclou 
que no és necessària la incorporació d’un carril addicional en rampa.  
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8.3.2 Llits de frenada 
 

D’acord amb la Norma, en aquelles trams on hi hagi llargues pendents i els vehicles puguin 
perdre el control per averia dels frens, caldrà implantar llits de frenada.  

La necessitat de la seva disposició es determinarà si la pendent és superior al 5% mitjançant la 
següent expressió: 

60 

Aplicant aquesta expressió al tram de rampa màxima, situada entre els PK 0+556,397 i 
1+493,546. 

60 5,5 0,937  28,344 60 

Comprovem que no és necessària la implantació de llits de frenada en el present projecte.  

9. Referències 
 

Ministerio de Fomento. Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 – IC  

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/7CDCD3E7‐850A‐4A9C‐813D‐
B87FAEDE1A7A/55858/0510100.pdf 
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Apèndix 
 

A continuació es mostren els llistats de les alineacions en planta i alçat obtingudes amb el 
suport informàtic WH. 

- Alineacions d’entrada en planta 
 

- Alineacions de sortida en planta 
 

- Alineacions d’entrada en alçat 
 

- Alineacions de sortida en planta 

 



entrada Alt3.SAL
                           TRAÇAT EN PLANTA

 ALIN    TIPUS    CLOTOIDE     CLOTOIDE       RADI        Y2         D   
                   X1 o L1      Y1 o L2        X2                        

  1       Fi     PKi -->        0,000       0,000
             280136,8115  4543373,4277 280130,2100  4543436,1500   0,000

  2       Gi     154,000       154,000     300,000
             280132,7600  4543502,1700      0,0000        0,0000   0,000

  3       Gi     154,000       154,000    -300,000
             280096,6590  4544062,7700      0,0000        0,0000   0,000

  4       Gi     154,000       107,000     190,000
             279867,6880  4544277,3010      0,0000        0,0000   0,000

  5       Fl     107,000       107,000    -190,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

  6       Fi     107,000       107,000       0,000
             279858,2160  4544594,6110 279744,3000  4544883,7600   0,000

  7       Fl     144,000       144,000     265,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

  8       Fi     144,000       144,000       0,000
             279717,2100  4545098,6800 279792,7600  4545338,8700   0,000

  9       Gi     154,000       154,000    -300,000
             279749,0800  4545731,2700      0,0000        0,0000   0,000

 10       Fl     154,000       154,000     300,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

 11       Fi     154,000       154,000       0,000
             279798,2200  4546252,9300 280236,8800  4546460,0500   0,000

 12       Gi     147,000       147,000    -275,000
             280240,7300  4546490,6500      0,0000        0,0000   0,000

 13       Fl     154,000       154,000     300,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

 14       Fi     154,000       154,000       0,000
             280375,4300  4546630,3100 281070,6000  4546892,7200   0,000

 15       Gi     154,000       154,000    -300,000
             281052,5300  4546915,7900      0,0000        0,0000   0,000

 16       Fl     144,000       144,000     265,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

 17       Fi     144,000       144,000       0,000
             281064,8790  4547251,1920 281862,0250  4547564,8720   0,000

 18       Gi     144,000       144,000    -265,000
             281717,1880  4547672,3690      0,0000        0,0000   0,000

 19       Fl     144,000        86,000     130,000
                  0,0000        0,0000      0,0000        0,0000   0,000

 20       Fi      86,000        86,000       0,000
             281269,9700  4548126,8800 281267,3100  4548171,7200   0,000
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salida Alt3.SAL
                               TRAÇAT EN PLANTA 

ALIN   TIPUS    P.K.    LONGITUD     X Tang.      Y Tang.    AZIMUT     RADI 
                                      XC o I       YC o I            PARAMETRE

  1   RECTA      0,000   17,725  280136,8115  4543373,4277 393,32415     0,000
                                      0,0000        0,0000

  2   CLOT.     17,725   79,053  280134,9562  4543391,0551 393,32415  -154,000
                                 280134,9562  4543391,0551

  3   CIRC.     96,778   97,111  280130,1445  4543469,9008   1,71197   300,000
                                 280430,0360  4543461,8343

  4   CLOT.    193,889   79,053  280148,2856  4543564,8715  22,31963   154,000
                                 280181,8199  4543636,3924

  5   CLOT.    272,943   79,053  280181,8199  4543636,3924  30,70745   154,000
                                 280181,8199  4543636,3924

  6   CIRC.    351,996  419,281  280215,3543  4543707,9133  22,31963  -300,000
                                 279933,6039  4543810,9506

  7   CLOT.    771,277   79,053  280083,6531  4544070,7298 333,34539  -154,000
                                 280012,0487  4544104,0856

  8   CLOT.    850,331   60,258  280012,0487  4544104,0856 324,95757  -107,000
                                 280012,0487  4544104,0856

  9   CIRC.    910,588  217,554  279957,7170  4544129,9886 335,05267   190,000
                                 280057,1257  4544291,9080

 10   CLOT.   1128,142   60,258  279868,6041  4544315,5642   7,94693   107,000
                                 279882,3588  4544374,1621

 11   CLOT.   1188,400   60,258  279882,3588  4544374,1621  18,04203   107,000
                                 279882,3588  4544374,1621

 12   CIRC.   1248,658   64,895  279896,1136  4544432,7600   7,94693  -190,000
                                 279707,5920  4544456,4162

 13   CLOT.   1313,553   60,258  279893,1474  4544497,2721 386,20293  -107,000
                                 279874,0735  4544554,3606

 14   RECTA   1373,811  364,504  279874,0735  4544554,3606 376,10784     0,000
                                      0,0000        0,0000

 15   CLOT.   1738,316   78,249  279740,4647  4544893,4951 376,10784  -144,000
                                 279740,4647  4544893,4951

 16   CIRC.   1816,565  101,962  279715,4223  4544967,5487 385,50687   265,000
                                 279973,5847  4545027,3582

 17   CLOT.   1918,527   78,249  279711,8483  4545068,8199  10,00161   144,000
                                 279731,6081  4545144,4547

 18   RECTA   1996,776  260,961  279731,6081  4545144,4547  19,40065     0,000
                                      0,0000        0,0000

 19   CLOT.   2257,737   79,053  279809,9095  4545393,3920  19,40065   154,000
                                 279809,9095  4545393,3920

 20   CIRC.   2336,791  231,933  279830,2804  4545469,7124  11,01283  -300,000
                                 279534,7580  4545521,3507

 21   CLOT.   2568,724   79,053  279782,3382  4545690,7734 361,79512  -154,000
                                 279732,1808  4545751,7982
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 22   CLOT.   2647,777   79,053  279732,1808  4545751,7982 353,40730  -154,000
                                 279732,1808  4545751,7982

 23   CIRC.   2726,830  479,409  279682,0233  4545812,8229 361,79512   300,000
                                 279929,6035  4545982,2456

 24   CLOT.   3206,239   79,053  279766,9851  4546234,3472  63,52879   154,000
                                 279836,8660  4546271,1773

 25   RECTA   3285,292  304,881  279836,8660  4546271,1773  71,91661     0,000
                                      0,0000        0,0000

 26   CLOT.   3590,174   78,578  280112,5606  4546401,3507  71,91661   147,000
                                 280112,5606  4546401,3507

 27   CIRC.   3668,752   40,068  280181,8760  4546438,2113  62,82126  -275,000
                                 280030,2500  4546667,6335

 28   CLOT.   3708,820   86,240  280213,5788  4546462,6566  53,54551  -154,000
                                 280271,4458  4546526,4727

 29   CLOT.   3795,060   79,053  280271,4458  4546526,4727  43,56331  -154,000
                                 280271,4458  4546526,4727

 30   CIRC.   3874,114   78,616  280324,0176  4546585,4304  51,95113   300,000
                                 280529,5495  4546366,8975

 31   CLOT.   3952,730   79,053  280387,6488  4546631,2159  68,63405   154,000
                                 280460,2555  4546662,3296

 32   RECTA   4031,783  479,522  280460,2555  4546662,3296  77,02187     0,000
                                      0,0000        0,0000

 33   CLOT.   4511,305   79,053  280908,8795  4546831,6744  77,02187   154,000
                                 280908,8795  4546831,6744

 34   CIRC.   4590,358  236,566  280981,4862  4546862,7881  68,63405  -300,000
                                 280839,5855  4547127,1065

 35   CLOT.   4826,925   69,120  281127,0975  4547041,4510  18,43314  -144,000
                                 281141,6830  4547108,9729

 36   CLOT.   4896,045   78,249  281141,6830  4547108,9729  11,09928  -144,000
                                 281141,6830  4547108,9729

 37   CIRC.   4974,294  192,463  281159,0136  4547185,2009  20,49832   265,000
                                 281410,3948  4547101,3411

 38   CLOT.   5166,757   78,249  281278,1394  4547330,9789  66,73449   144,000
                                 281349,3873  4547363,1471

 39   RECTA   5245,006  176,639  281349,3873  4547363,1471  76,13353     0,000
                                      0,0000        0,0000

 40   CLOT.   5421,645   78,249  281513,7585  4547427,8278  76,13353   144,000
                                 281513,7585  4547427,8278

 41   CIRC.   5499,894  642,813  281585,0064  4547459,9960  66,73449  -265,000
                                 281452,7510  4547689,6338

 42   CLOT.   6142,707   78,249  281503,6702  4547949,6957 312,30907  -144,000
                                 281425,8488  4547957,1044

 43   CLOT.   6220,956   56,892  281425,8488  4547957,1044 302,91003   -86,000
                                 281425,8488  4547957,1044

 44   CIRC.   6277,849  133,666  281369,4764  4547963,8228 316,84033   130,000
                                 281403,4653  4548089,3010
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 45   CLOT.   6411,515   56,892  281278,4589  4548053,6160 382,29757    86,000
                                 281270,9777  4548109,8923

 46   RECTA   6468,407   61,936  281270,9777  4548109,8923 396,22786     0,000
                                      0,0000        0,0000

 47   RECTA   6530,343    0,000  281267,3100  4548171,7200 396,22786     0,000
                                      0,0000        0,0000

  LONGITUD TOTAL:         6530,343
  LONGITUD RECTES:        1666,170  ( 25,51% )
  LONGITUD RECTA MININA:    17,725
  LONGITUD RECTA MAXIMA:   479,522
  LONGITUD CLOTOIDES:     1927,835  ( 29,52% )
  LONGITUD CORBES:        2936,338  ( 44,96% )

  RADI  MINIM :            130,000
  RADI  MAXIM :            300,000

  RADI MIG PONDERAT:       270,168

  CLOTOIDE MAXIMA:         154,000    RADI ASSOCIAT =   -300,00
  CLOTOIDE MINIMA:          86,000    RADI ASSOCIAT =    130,00
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entrada alz ALT3.SAL
                        TRAÇAT EN ALÇAT

ALIN.          P.K.          COTA      PENDENT%      PARAMETRE  

P.K. INICIAL:    0,0000

  1 PUNT         0,0000   275,83000    -2,18800      3050,0000

  2 PUNT       145,3335   271,52000    -5,00000      4325,0000

  3 VERTEX     561,6365   251,25500                 15000,0000

  4 VERTEX    1493,6460   302,51500                  7125,0000

  5 VERTEX    2112,2565   330,35247                  7125,0000

  6 VERTEX    2726,8300   345,71681                  5250,0000

  7 VERTEX    3110,5720   339,96000                 15000,0000

  8 VERTEX    4291,5440   360,62701                  5000,0000

  9 VERTEX    5499,8940   369,75808                  2225,0000

 10 VERTEX    6344,6820   411,99748                  3000,0000

 11 PUNT      6575,3110   412,53000                           

P.K. FINAL  : 6575,3110
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                      TRAÇAT EN ALÇAT
  
NR                        P.K.        COTA       PENDENT%/PARAMETRE  

          P.K. INICI       0,0000    275,8300       -2,1880

     TANGENT ENTRADA      62,2619    274,4677       -2,1880
  1  VERTEX              105,1449    273,5294    -3050,0000
     TANGENT SORTIDA     148,0279    271,3853       -5,0000

     TANGENT ENTRADA     329,3357    262,3199       -5,0000
  2  VERTEX              556,3969    250,9668     4325,0000
     TANGENT SORTIDA     783,4582    263,4551        5,5000

     TANGENT ENTRADA    1418,6502    298,3903        5,5000
  3  VERTEX             1493,6460    302,5150   -15000,0000
     TANGENT SORTIDA    1568,6418    305,8898        4,5000

     TANGENT ENTRADA    2041,0065    327,1462        4,5000
  4  VERTEX             2112,2565    330,3525    -7125,0000
     TANGENT SORTIDA    2183,5065    332,1337        2,5000

     TANGENT ENTRADA    2584,3237    342,1542        2,5000
  5  VERTEX             2726,8300    345,7168    -7125,0000
     TANGENT SORTIDA    2869,3363    343,5790       -1,5000

     TANGENT ENTRADA    3025,2549    341,2399       -1,5000
  6  VERTEX             3110,5720    339,9600     5250,0000
     TANGENT SORTIDA    3195,8891    341,4530        1,7500

     TANGENT ENTRADA    4216,9688    359,3219        1,7500
  7  VERTEX             4291,5440    360,6270   -15000,0000
     TANGENT SORTIDA    4366,1192    361,1905        0,7500

     TANGENT ENTRADA    5393,7856    368,9563        0,7500
  8  VERTEX             5499,8940    369,7581     5000,0000
     TANGENT SORTIDA    5606,0024    375,0635        5,0000

     TANGENT ENTRADA    6291,6258    409,3447        5,0000
  9  VERTEX             6344,6820    411,9975    -2225,0000
     TANGENT SORTIDA    6397,7382    412,1200        0,2500

          P.K.FINAL     6575,3110    412,5300        0,2500

  LONGITUD TOTAL:                  6575,311
  LONGITUD EN PENDENT:             4819,804  ( 73,30% )
  LONGITUD EN ACORDS:              1755,507  ( 26,70% )
  LONGITUD MIN EN PENDENT:          155,919
  LONGITUD MAX EN PENDENT:         1027,666
  LONGITUD RAMPA AMB PEND MAX:      635,192

  DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTEXS:   383,742

  PENDENT MINIMA:                     0,218
  PENDENT MAXIMA:                     5,500

  ACORD CONVEX MAXIM:             15000,000
  ACORD CONVEX MINIM:              2225,000

  ACORD CONCAU MAXIM:              5250,000
  ACORD CONCAU MINIM:              4325,000
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1 . Introducció 
 

El present annex corresponent a la geologia i geotècnia té per objectiu la caracterització del sòl 
sobre el que s’executarà en un futur la carretera objecte del present projecte. Al llarg del 
document, es farà el reconeixement i l’estudi general de les característiques geològiques i 
geotècniques d’aquest terreny. 

Primerament es realitzarà una recerca de la informació existents dels diferents organismes 
públics competents sobre aquest àmbit, es caracteritzarà el terreny i s’avaluaran les seves 
característiques per tal de definir la capacitat del sòl. Donat que es tracta d’un projecte 
acadèmic, totes les conclusions s’extrauran a partir de la documentació bibliogràfica existent i 
aplicant els coneixements teòrics adquirits. En aquest sentit, no s’executarà una campanya de 
caracterització del terreny in situ amb els assajos normalitzats que es defineixen en diferents 
documents. Tot i així, d’acord amb la teoria, al final del document es proposarà una campanya 
d’assajos de camp i de laboratori a partir de les mostres que s’haurien d’analitzar per tal de 
determinar amb el màxim de precisió les característiques del sòl afectat pel present projecte.  

Cal destacar, per tant, que podrien diferir la caracterització que es faci del terreny segons 
l’aplicació teòrica, tal i com s’executarà en el present document, de la realitat. En aquest sentit 
es procurarà sempre estar pel costat de la seguretat per tal de garantir la màxima estabilitat del 
terreny. 

2. Objectius 
 

La necessitat de conèixer les característiques del terreny sobre el que s’executarà una obra és 
bàsic per tal de: 

• Determinar els terrenys afectats pel traçat estudiant l’existència de punts crítics, 
talussos inestables, sòls dilatants o contractants, terrenys solubles o porosos, etc... 

• Caracteritzar els diferents materials presents a la zona per a les diferents aplicacions 
de la construcció d’una obra, com són: 
 
- Fonamentacions d’explanacions: es valorarà la necessitat, en cada cas, de 

col·locar alguna capa per a la correcta cimentació. 
- Talussos de desmunt i terraplè, indicant el que s’utilitzarà en cada cas. 
- Grau d’aprofitament dels terrenys travessats en funció dels seus paràmetres 

resistents (compensació de volums desmunt-terraplè, aptitud per a la seva 
utilització en les diferents capes del ferm). 

- Espessors de terra vegetal, terra i roca. 
- Estudi de l’excavació dels terrenys. 
- Grau d’erosió dels sòls. 
- Estudiar els jaciments i canteres existents, valorant els més adequats per al 

present projecte. 
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3 . Dades de partida 
 

D’acord amb el que especifica GISA en el seu Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica 
al control de qualitat d’estudis i projectes de Carreteres, en el seu apartat 5.2.1.7 referent a 
l’estudi geològic especifica que el projecte s’inclogui la següent documentació: 

• Plànols d’antecedents: Es presentaran els plànols prèviament existents sobre els quals 
s’haurà marcat la traça inicialment prevista. S’hauran d’incloure els següents tipus: 
- Geològics: Es presentarà el mapa geològic de Catalunya (escala 1:250.000), 

complementat per altres plànols geològics de la zona de l’estudi (escala 1:25.000); 
també s’inclourà la part corresponent al traçat dels plànols geològics de l’Estudi 
informatiu. 

- Geotècnics: Es presentarà el mapa geotècnic a una escala adequada. 
- Hidrogeològics: Es completarà la informació amb plànols hidrogeològics de la zona 

(escala 1:25.000). 

D’acord amb aquestes especificacions, s’ha realitzat una recerca de la informació geològica i 
geotècnica existent dels diferents organismes públics competents sobre aquest àmbit. En 
aquest sentit, la informació obtinguda ha estat: 

• Fotos del terreny de l’àmbit del present projecte. 
• Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa geològic de les comarques de l’Ebre 1:100.000 (IGC) 
• Mapa geològic comarcal de Catalunya (Terra Alta) 1:50.000 (IGC) 
• Mapa geotècnic 1:200.000 – full 41 – Tortosa (IGME) 
• Memòria del full 41 del mapa geotècnic (IGME) 
• Mapa geològic 1:50.000 – full 470 – Gandesa (IGME) 
• Memòria del full 470 del mapa geològic (IGME) 

4. Caracterització del terreny  

4.1. Marc geològic 
 

D’acord amb la memòria del full 470 del mapa geològic de l’IGME a escala 1:50.000, el qual 
correspon a la zona de l’àmbit del present projecte, té dues unitats de relleu molt diferenciades: 
La part sud-oriental de la Depressió de l’Ebre i els relleus meridionals de la Serralada Litoral-
Catalana. Tota la zona afectada per la traça es troba situada al límit de la Depressió de l’Ebre, 
just quan s’inicien les dificultats orogràfiques de la Serralada, de manera, que les 
característiques geològiques associades al projecte seran les d’aquesta zona. 

Els relleus agressius de les Serres de Pàndols – Cavalls estan configurats pel materials  
dominants carbonatats i conglomerats, els quals corresponen associats a relleus al·luvials 
pròxims, desenvolupats en el extrem sud-est de la conca de l’Ebre. L’àrea que engloba la 
Depressió de l’Ebre està formada per un relleu més o menys pla on s’alternen valls i barrancs 
amb materials sorrencs d’origen fluvial. 
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En tot cas, els materials de les dues zones es troben recoberts per sediments d’edat 
quaternària, que consisteixen en nivells de terrassa corresponents als rius Matarranya i Algars, 
en dipòsits al·luvials que recobreixen els fons, en dipòsits col·luvials de poca extensió i també, 
en dipòsits de zones endorreiques. En el límit sud-oriental de la conca de l’Ebre (àrea de Puig 
Cavallé), l’estructura dels materials terciaris (calcaris, lutítics i sorrencs a la base i conglomerats 
a la part superior), els quals es troben en contacte amb els materials mesozoics de la Serra de 
Pàndols, consisteixen en una discordança progressiva. 

• Estratigrafia 

Els materials de la zona d’estudi tenen una edat compresa entre el Triàsic mig-superior i el 
trànsit Oligocè-Miocè.  

La sèrie mesozoica, representada a les Serres de Pàndols – Cavalls, està formada per 
materials amb una edat compresa entre el Triàsic mig-superior i el Cretaci superior. Els 
materials juràssics i cretacis presenten una reduïda potència degut a que es presenten 
importants superfícies d’interrupció. 

En particular, trobem una potent sèrie conglomerada els quals corresponen dins la conca de 
l’Ebre al complex Horta-Gandesa. Consisteix en un important sistema al·luvial format per 
conglomerats pròxims. L’edat d’aquest materials, probablement oscil·la entre un Priabonians alt 
i un Oligocè superior. Degut a l’absència de datacions precises de la base d’aquest complex i 
donat el brusc canvi de cares existents, entre aquests conglomerats i cares eocenes 
infrajacents, en considera que el límit Eocè-oligocè coincideix amb la base d’aquest complex.  

• Característiques geotècniques generals 

Atenent als aspectes litològics, geomorfològics e hidrogeològics dels materials que 
constitueixen el terreny, l’àmbit de l’àrea afectada pel present projecte s’ha inclòs dins l’Àrea II 
– Zona II2.  

- Àrea II: Compren els dipòsits terciaris amb predominis de cares sorrenques i margo-
carbonatades que no constitueixen relleus d’importància.  

 
- Zona II2: està constituïda per calcàries amb intercalacions de margues, en capes 

d’escassos centímetres. Disposició horitzontal. No presenta problemes de ripat per l’escassa 
potència dels nivells carbonatats. Té un mal drenatge profund, degut a la impermeabilitat de les 
margues. La seva capacitat de càrrega és moderada podent aparèixer assentaments 
diferencials en fonamentacions.  

 
• Identificació geològica 

D’acord amb els mapes disponibles de l’IGC, i observant-los de menor a major detall, la zona 
afectada pel present projecte està formada per les següents unitats geològiques: 

- Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000: De la observació d’aquest mapa 
s’identifiquen 3 grups litològics en la zona afectada pel present projecte. El primer d’ells, DhC-
Mx/ca,  engloba la major part de l’àmbit i està format per lutites, margues, gresos i calcàries 
dintre del grup litològic de Mixtes i Carbonats. El segon grup, Df-Mx, només afecta la part del 
Coll del Moro i està format per gresos i lutites, dintre del grup litològic de Mixtes. L’últim d’ells, 
Dg-Mx, només ocupa la part més baixa del Barranc de l’Estret d’en Vidal, limitant amb l’àmbit 
del projecte i està format per conglomerats i bretxes, i també correspon al grup litològic de 
Mixtes. 
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- Mapa geològic de Catalunya 1:250.000: D’acord amb la mateixa divisió referent a 
superfície i posició que en el mapa interior, novament s’identifiquen 3 tipus de roques segons la 
seva edat geològica. En el mateix ordre definit que en el mapa interior, aquests 3 tipus  estan 
qualificats com P8H, P8I i Q2D. Geològicament, les dues primeres corresponen a l’edat 
geològica del Paleogen, estan situades entre l’Eocè superior i l’Oligocè. L’últim tipus de roques 
és el Q2D, correspon al Quaternari i estan situades entre el Plistocè mitjà i superior. Totes tres, 
però, estan situades dins la mateixa era del Cenozoic, la més recent de les 4 eres geològiques 
definides. 

 
- Mapa geològic de les comarques de l’Ebre 1:100.000: Novament, s’identifiquen en 

aquest mapa les 3 categories de roques ja mencionades en els mapes anteriors. Però, degut al 
major grau de detall d’aquest mapa, s’observa que les roques corresponent al Quaternari i 
identificades inicialment només a la part baixa del Barranc de l’Estret d’en Vidal, en realitat 
ocupen tota la llera tant d’aquest com d’altres barrancs menors de la zona. 

 
- Mapa geològic comarcal 1:50.000: Aquest és el plànol de major detall de tots els 

disponibles i tal com s’observa a la imatge adjunta extreta del plànol, la concreció permet 
identificar fins a 5 tipus de roques en la zona afectada per l’àmbit del projecte: 

 

 

Figura 1.- Detall de la zona del projecte del mapa geològic comarcal 1:50.000 de l’IGC 
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Aquestes roques són les següents: 
 

 POlgcx: Lutites, gresos, calcàries i guix fibrós. Pertanyents a l’Oligocè, 
situades a la zona més propera al nucli de Gandesa. 

 POlgcx4: Lutites, gresos, calcàries i guix fibrós. Pertanyents a l’Oligocè, 
situades als terrenys de la traça existent. 

 POlgx3:Lutites, gresos i guix fibrós. Pertanyents a l’Oligocè, situades als 
terrenys de la traça existent més propers al nucli de Bot. 

 POlgc: Lutites amb gresos, calcàries i lignits. Pertanyents a l’Oligocè, situades 
al turó del Coll del Moro. 

 POcgml: Calcàries, gresos, margues i lignits. Pertanyents a l’Oligocè, 
situades al turó del Coll del Moro. 

 Qr: Dipòsits dels llits actuals de les rieres i dels torrents. Pertanyents a 
l’Holocè, tal i com s’indica a la definició es troben a les lleres dels barrancs de 
la zona. 
 

4.2. Marc geotècnic 
 

D’acord amb la memòria del full 41 del mapa geotècnic de l’IGME a escala 1:200.000, el qual 
correspon a la zona de l’àmbit del present projecte, tota la zona afectada per la traça 
projectada correspon a la Regió II -  Àrea II4 segons criteris de divisió geotècnica tal i com s’ha 
definit en el mencionat document. Aquests criteris, atribueixen les següents característiques 
geotècniques als terrens associats: 

- Regió II: Abraça tota l’àrea ocupada pels materials terciaris de la Depressió de l’Ebre i 
el Clot de Mora, i pels materials, fonamentalment quaternaris de la Plana costera. Els materials 
que la integren són de tipus sedimentari i ocupen una extensa zona del full. El relleu que 
presenta està format, de manera primordial, per zones planes. 

 
El conjunt dominant és el substrat, encara que les formacions superficials tenen un 
desenvolupament rellevant dins de la regió.  
 

- Àrea II4: Formada per materials en els que la presència de margues i, fonamentalment 
guix, és molt significativa. 

 
• Característiques generals de l’àrea 

A part d’altres zones, ocupa el límit intern de la Serralada Prelitoral, de la qual les Serres de 
Pàndols – Cavalls en formen part. Els materials que la integren són margues, calcàries, argiles 
i, fonamentalment, guixos i llims guixencs. 

Normalment, dins del seu context topogràfic, els espais ocupats per aquesta àrea són zones 
que oscil·len entre relleus intermedis i zones planes, essent aquestes últimes les més 
predominants. Sovint apareixen esllavissades a favor del pendent en aquelles zones en les que 
l’energia del relleu hi col·labori. Aquest mecanisme, junt amb l’esclafament és el de major 
transcendència morfològica. 

Els materials aquí inclosos s’han considerat, en el seu conjunt, com impermeables. El drenatge, 
considerat en funció de l’energia del relleu, oscil·la entre nul, deficient o acceptable. Aquest 
últim lligat a una escorrentia superficial activa. 
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El comportament mecànic dels materials aquí compresos és molt variable, en funció dels 
components litològics que tinguin major representativitat en cada cas. S’ha considerat que la 
capacitat de càrrega pot quedar representada, d’una manera general, com de característiques 
mitjanes i que, així mateix, la magnitud dels assentaments pot respondre a valors mitjans. Tot i 
així, donada l’especial constitució dels materials presents en aquesta àrea, se li ha de parar 
atenció especial quan la requereixi per suportar estructures. 

El principal producte objecte d’explotació industrial el constitueix el guix, tot i així té un caràcter 
poc important. Existeixen també explotacions d’alabastre.  

• Formacions superficials i substrat 

Els materials que la integren són fonamentalment guixos, llims i margues, tots ells sediments 
del miocè a la Depressió de l’Ebre. Tot el tram, en general, fàcilment es pot erosionar. 

• Característiques geomorfològiques 

La morfologia alterna relleus típicament plans, encara que amb petites parcel·les de relleu 
intermedi localitzades o incrustades als sistemes muntanyosos i, en altres casos, lligades als 
materials detrítics. Tanmateix, també tenen representació els relleus energètics. 

La naturalesa litològica dels materials aquí inclosos condiciona el que l’estabilitat sigui deficient 
inclòs sota condicions naturals. En punts molt localitzats apareixen petits enfonsaments com a 
conseqüència de la dissolució dels materials que contenen guix. 

• Característiques hidrològiques 

És considerada una àrea totalment impermeable, si es fa abstracció de les intercalacions 
calcàries que voregen el límit intern de la Serralada Prelitoral. 

El drenatge per escorrentia superficial varia entre nul i acceptable. S’ha de considerar, en 
funció de l’aparició de guixos, la presència d’aigua contaminada per ions sulfat, la qual té 
conseqüències perjudicials en relació als aglomerants hidràulics. Per altra banda, es descarta 
la possibilitat d’existència d’aqüífers. 

• Característiques geotècniques 

En general s’ha d’esperar que la capacitat de càrrega dels materials que constitueixen aquesta 
àrea siguin de característiques mitjanes, tot i que les seves deformacions puguin ser molt 
complexes. Així, si existeix la possibilitat de la presència d’aigua en contacte amb els materials 
que constitueixen aquesta àrea s’esperarà que es produeixin enfonsaments més o menys 
bruscos, en relació amb la dilució dels sulfats. 

• Interpretació geotècnica dels terrenys 

L’àrea II4 està considerada com terreny amb condicions constructives desfavorables. En 
aquests terrenys s’inclouen les zones amb problemàtica en algun sentit que presenten 
problemes seriosos de consideració ineludible en quant a la construcció en general es refereix. 

Aquestes zones obliguen, sobre tot, a reserves de tipus geotècnic, a una litologia suficientment 
plàstica com per inspirar prevencions en referència a l’aparició d’assentaments, esllavissades i 
altres problemes derivats. 
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Quan localment es presenten problemes de tipus geomorfològic i/o hidrològic, com succeeix 
freqüentment, les condicions es fan encara més delicades, amb el que es justifica la 
qualificació. 

En resum, la seva capacitat de càrrega és mitja i els assentaments també seran de magnitud 
mitja. Té la possibilitat d’aparició d’assentaments bruscos o enfonsaments.         

 

4.3. Hidrogeologia 
 

De l’observació del mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya a escala 1:250.000, s’observa 
que en la zona afectada per l’àmbit del projecte s’hi representen 3 àrees hidrogeològiques. 

- D-10: Aqüífers en formacions de calcàries, calcarenites i margues. Situat a la major 
part de la traça de la carretera. 

- I-30: Aqüífers mixts de les depressions Quaternàries. Situats als nuclis de Gandesa 
i Bot i les zones més properes. 

- E-30: Aqüífers en formacions de conglomerats, gresos i margues. Situats a la zona 
del Coll del Moro. 

Aquestes, segons la memòria del mapa, corresponen a l’àrea 212, Àrea de l’Oligocè i lacustre 
de la Terra Alta, que forma part del Sector d’àrees centrals. Tal i com es defineix, “comprèn 
l’extrem meridional de l’aflorament lacustre, al sud del riu Ebre.” A més a més, aquesta àrea 
inclou les unitats lacustre i quaternària.   

 

4.4. Sismicitat 
 

D’acord amb la norma sismoresistent (NCSE-2002), la zona de l’àmbit del projecte està en la 
categoria de mínima perillositat sísmica de les 4 establertes.  

Cal comentar, però, l’episodi de terratrèmols produïts a la zona del delta i terres de l’Ebre degut 
a les injeccions al subsòl marí des de la plataforma “Castor”. Tot i que la informació tècnica 
publicada ha estat reduïda, tot sembla indicar que aquestes tremolors han estat degudes a les 
injeccions realitzades des de la plataforma i no per inestabilitat natural del terreny, de manera 
que a falta d’estudis més precisos i concrets, es continua assumint la categoria sísmica definida 
per la NCSE-2002. 
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Figura 2.- Mapa de perillositat sísmica de la Norma Sismoresistent (NCSE-2002) 

5. Definició de les condicions geotècniques 
 

Un cop estudiades les característiques de la zona i del terreny d’acord a la informació 
disponible, s’establiran a priori les condicions geotècniques per tal de definir el tipus de sòl, 
explanada, estabilitat de talussos i altres elements que depenguin de la caracterització 
geotècnica. Cal mencionar un cop més que aquesta definició es realitza en base a la teoria 
coneguda donat que no l’àmbit acadèmic del present projecte no permet la realització d’estudis 
in situ per caracteritzar amb la màxima precisió els sòls afectats. 

 

 5.1. Tipus de sòl 
 

D’acord amb l’anàlisi de la informació geològica i geotècnica, el traçat de la carretera objecte 
del present projecte travessa terrenys formats per sediments d’edat quaternària format per 
lutites, margues, gresos i calcàries. Puntualment, on la traça creua o passa per les lleres dels 
diversos torrents, els sòls estan formats per dipòsits al·luvials a base de graves, sorres i llims.  
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Les roques formades per margues i guixos són de poca capacitat portant i, a falta d’un estudi 
detallat geotècnic tant a nivell in situ mitjançant sondejos i extracció de mostres pel seu 
posterior tractament en laboratori, no sabem la influència negativa que tindran en el terreny. A 
més a més, també trobem roques de més resistència com són els conglomerats i les lutites. 
Respecte els sòls al·luvials també tenim barrejats materials de diverses resistències 

 Donat que en conjunt, no disposem de la suficient informació per conèixer la composició global 
del terreny i determinar els percentatges de cada tipus de roca, la classificació del sòl es 
realitzarà des d’un punt de vista conservador per tal de garantir la seguretat d’acord amb la 
informació disponible. 

SÍMBOL DEFINICIÓ DEL 
MATERIAL 

ARTÍCLE 
DEL PG-3 PRESCRIPCIONS COMPLEMENTÀRIES 

IN Sòl inadecuat o 
marginal 330 

- Només es podrà usar si s’estabilitza amb 
calç o ciment per aconseguir un S-EST 1 ó S-
EST 2 

0 Sòl tolerable 330 

- CBR ≥ 3 
- Contingut en matèria orgànica < 1% 
- Contingut en sulfats solubles (SO2) < 1% 
- Inflament lliure < 1% 

1 Sòl adequat 330 - CBR ≥ 5 

2 Sòl seleccionat 330 - CBR ≥ 10 

3 Sòl seleccionat 330 - CBR ≥ 20 

S-EST 1 
S-EST 2 
S-EST 3 

    Sòl estabilitzat in 
situ amb ciment       

o calç 
512 - Gruix mínim: 25 cm 

- Gruix màxim: 30 cm 

 

Talua 1.- Materials per a la formació de les esplanades segons la Norma 6.1 - IC 

D’acord amb el que s’especifica a l’article 330.3.3 – Clasificación de los materiales, del Pliego 
de prescripciones técnicas generales para carreteras y puentes es classificarà el sòl sobre el 
que s’assentarà la carretera com Tolerable. Aquesta classificació és d’acord amb la 
interpretació geotècnica dels terrenys i també amb degut a la interpretació geològica donat que 
ens situem en un terreny amb guixos on podem tenir perills de deformacions i assentaments. 
Una característica que tenen els materials sota aquesta classificació. 

 

5.2. Esplanada 
 

La categoria de l’esplanada es determina segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle 
de càrrega (Ev2) que s’obté a l’assaig de placa de càrrega. Aquest assaig té definida la seva 
execució segons la norma NLT-367.  
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La Norma 6.1 – IC estableix 3 tipus d’esplanades en funció de la seva resistència. Aquestes 
són: 

CATEGORIA D’EXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 

Taula 2.- Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega segons la Norma 6.1 - IC 

 

La correcta caracterització de l’esplanada es fa falta una correcta classificació dels materials 
del sòl per on transcorre el traçat de la carretera. Donat que, com ja s’ha comentat 
anteriorment, només es disposa de la informació teòrica del terreny sense tenir a l’abast una 
campanya in situ per ampliar i concretar aquesta informació es considerarà per tal de garantir la 
seguretat que podrem executar una esplanada de categoria E2, tant en desmunt com en 
terraplè al llarg de tot el recorregut.  

D’acord amb la Norma 6.1 – IC, la formació de l’esplanada E2 sobre un sòl tolerable es pot 
realitzar amb 4 tipus de combinacions de capes tal i com s’observa en la següent figura: 

 

 

Figura 3.- Formació de la esplanada segons la Norma 6.1 - IC 
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D’acord amb aquestes 4 opcions, s’ha decidit projectar l’esplanada segons un paquet de 75 cm 
de sòl seleccionat, d’acord amb les prescripcions del PG-3. L’opció d’estabilitzar el sòl amb 
ciment s’ha descartat donat que tal com estableix l’article 512 del PG-3, el sòl ha de tenir unes 
condicions de granulometria, plasticitat, composició química i matèria orgànica que no sabem a 
priori i només es poden determinar mitjançant assajos de laboratori a partir de mostres naturals 
del terreny.  

 

5.3. Talussos 
 

Tant en el cas de desmunt com en terraplè, els talussos combinen els següents criteris: 

• Seguretat: Per tal de garantir la pròpia estabilitat del talús a executar com per manca 
de la informació completa per conèixer les característiques del sòl. 

• Mediambientals: Per tal de garantir una correcta integració paisatgística de la carretera 
en l’entorn com per possibilitar la replantació de vegetació en els talussos. 

• Estat natural: Donat que el projecte és de condicionament i respecta en part el traçat 
actual, l’estabilitat actual dels talussos ens ofereix una referència fiable del rang 
d’inclinacions assolibles en el present projecte. 

D’acord amb aquestes consideracions i amb l’objectiu de la reutilització màxima dels volums 
excavats es proposen 2 talussos diferents a usar tant en cas de desmunt: 

• Talús 1(H):1(V) 
• Talús 3(H):2(V) 

En el cas de terraplens, només s’optarà pel talús 3(H):2(V) perquè aquestes zones seran 
usades per reutilitzar el material sobrant excavat. 

• Estabilització de talussos en desmunt 

Tal i com s’observa amb imatges de l’estat actual, la combinació de roques sedimentàries amb 
important contingut d’argiles i llims permet l’estabilitat d’uns talussos naturals considerablement 
verticals. Tot i així, donada la manca d’informació detallada, es consideraran en el present 
projecte mètodes d’estabilització de talussos que s’executaran en el cas que siguin necessaris.  

Per tal de garantir la seguretat, però atenent a l’actual estabilitat que presenten els talussos 
existents, es considerarà la possibilitat d’usar un mètode de defensa activa de l’estabilitat de 
talussos basat en un revestiment de la superfície executat amb malla de triple torsió.  

La malla de triple torsió és un dels sistemes més habituals per a la protecció contra els 
despreniments superficials de dimensions reduïdes, que serien els únics que es podrien succeir 
en el present projecte. Les malles estan fabricades amb filferro entre 2,0 i 3,0 mm de gruix i 
amb forats de malla d’entre 5 i 10 cm. Aquestes malles tenen una resistència mitja a la ruptura 
d’entre 5.000 i 6.400 kg/m2. La funció d’aquestes malles és el guiatge de petits despreniments 
fins a la base del mateix. No es considerarà l’estabilització activa mitjançant el reforçament amb 
bulons, ancoratges o cables d’acer.  
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Figura 4.- Talús en desmunt a la carretera TV-3531sense necessitat de cap mètode d’estabilitat activa 

Aquests sistemes de contenció s’instal·laran només ens els trams que siguin necessaris i quan 
l’alçada del talús sigui superior als 5. Per alçades menors la pròpia estabilitat del talús en 
desmunt no requerirà aquest complement.  

• Talussos en terraplè 

El fonament i el nucli dels terraplens s’executarà amb el material sobrant de l’excavació en 
zones de desmunt on aquest material estigui qualificat com tolerable seguint el definit al PG-3 
d’acord amb la Norma 6.1 – IC. La coronació dels terraplens s’executarà amb un paquet de 75 
cm de material seleccionat.  

Donada la falta d’informació precisa, es considera que tot el material provinent de la pròpia 
excavació es considera sòl tolerable per l’execució del nucli dels terraplens. En aquest sentit, el 
sòl seleccionat necessari per realitzar la coronació dels terraplens es projecta que serà tot 
d’aportació.  
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5.4. Terra vegetal 
 

Tot i que part de la nova traça projectada es situa sobre la traça existent, però a diferent cota, i 
també encara que l’ample de la capa de terra vegetal sigui variable al llarg del traçat de l’obra, 
es pren a efectes de medició d’excavació de terra vegetal, un valor de 30 cm de gruix. Es 
recomana que aquesta terra vegetal s’usi posteriorment per a la creació del substrat vegetal en 
els talussos en desmunt i terraplè per tal de millorar la integració ambiental i una millora 
paisatgística.  

6. Programa de treball 
 

Donada la manca de informació detallada sobre el terreny, es proposa a continuació un 
programa de treball que corrobori les hipòtesis realitzades sobre la qualitat dels sòls i el seu ús. 
Els assajos a realitzar segons el programa proposat són necessaris per comprovar que les 
propietats mecàniques del sòl són les adequades i es compleixen les característiques que se li 
han associat a partir de la informació disponible.  

 

 6.1. Treball de camp 
 

El seu objectiu és l’obtenció de mostres per al seu anàlisi posterior en laboratori. Els treballs 
proposats a realitzar sobre el terreny són els sondejos, cales i assajos in situ.  

• Sondejos 

Es realitzaran mitjançant la perforació amb corones porta-testimonis amb l’objectiu 
d’aconseguir un testimoni continu per conèixer les propietats geomecàniques del sol. El seu 
objectiu és determinar detalladament les condicions del terreny: litologia, estructura, 
resistència, etc. 

• Sondejos 

Es realitzaran amb retroexcavadora per tal de conèixer la composició del sòl en els primers 
metres d’excavació. El gruix de terra vegetal, tal i com s’ha suposat anteriorment és de 30 cm. 
Amb les cales, es pretén determinar la litologia i les necessitats d’excavació que tindrà el 
terreny.  

Amb les cales es prendran mostres inalterades (diferents a les dels sondejos) i alterades per tal 
de procedir a realitzar assajos en laboratori tals com els assajos de compactació i el CBR per 
tal de determinar diverses propietats resistents del sòl. 

• Assajos in situ 

Es proposen els següents assajos a realitzar in situ: 

- Densitat natural: per tal de garantir el correcte grau de compactació 
- Placa de càrrega in situ: per tal de determinar el mòdul elàstic del terreny i garantir 

la categoria d’esplanada projectada 
- Assajos de penetració (SPT): per tal de determinar la resistència del terreny 
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6.1.1 Campanya d’assajos 
 

D’acord amb els tres treballs proposats per la campanya de treball de camp, es determina la 
següent campanya d’assajos a realitzar: 

 

6.2. Treball de laboratori 
 

L’objectiu del treball de laboratori és analitzar les dades obtingudes al treball de camp així com 
determinar d’altres propietats específiques. Es proposen, doncs, els següents assajos: 

• Assajos de compressió simple: per tal de determinar la resistència a compressió 
simple. 

• Assajos de compressió triaxial: per tal de determinar la resistència a curt i llarg plaç. 
• Assaig Pròctor (normal i modificat): per tal de determinar la humitat òptima de 

compactació. 
• Límits d’Attemberg: necessaris per la identificació dels materials i el seu comportament 

amb la presència d’aigua. 
• Assajos de granulometria: per tal de classificar els sòls. 
• Assaig de desgast de Los Ángeles: per tal de determinar la resistència al desgast del 

material. 
• Assaig de poliment accelerat 
• Assaig RQD 

 

7. Referències 
 

Catàleg de cartografia geològica i geotemàtica de l’Institut Geològic de Catalunya 

http://www.igc.cat/web/ca/igc_cataleg.html 

 

Inventari de la cartografia digital de l’Instituto Geológico y Minero de España 

http://www.igme.es/internet/cartografia/portada/sig.htm 

 

Norma 6.1 – IC. Secciones de firme. Ministerio de Fomento 

http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/direcciones_generales/carreteras/normativa_tecni
ca/firmpav/firmenuevo/1010100.htm 

 

Norma de Construcción Sismorresistente. Ministerio de Fomento 

http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BN0222 
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Apèndix 1 
 

Imatges del terreny afectat pel present projecte. Estratografies, talussos existents i composició 
a simple vista. 

  

Imatge 1.- Estabilitat de talussos verticals d’alçada superior als 3 m en camins al voral de la carretera 

 

  

Imatge 2.- Afloraments de roques dins la conca del Barranc de l’Estret d’en Vidal 
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Imatge 3.- Detall de l’estabilitat de roques fracturades als afloraments del Barranc de l’Estret d’en Vidal 

 

  

Imatge 4.- Estabilitat de talús vertical a l’entrada del nucli de Bot (límit de l’àmbit del projecte) 
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Imatge 1.- Detall de l’estratografia dels talussos a l’entrada del nucli de Bot 
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Apèndix 2 
 

Mapes geològics i geotècnics de l’àrea del projecte de l’IGME. 

- Full 470 (Gandesa) a escala 1:50.000 corresponent a la cartografia geològica. 
- Full 41 (Tortosa) a escala 1:200.000 corresponent a la cartografia geotècnica. 
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Apèndix 3 
 

Mapes de la zona del projecte de l’Institut Geològic de Catalunya.  

• Mapa de grups litològics de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya 1:250.000 (IGC) 
• Mapa geològic de les comarques de l’Ebre 1:100.000 (IGC) 
• Mapa geològic comarcal de Catalunya (Terra Alta) 1:50.000 (IGC) 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm.9  

Moviment de terres 
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1 . Introducció 
 

El present annex de moviment de terres té per objectiu analitzar i detallar els moviments de 
terra necessaris per a l’execució de l’obra per tal d’optimitzar el seu ús tant des d’un punt de 
vista econòmic com mediambiental. 

A l’hora de definir el traçat proposat per com a solució per al present projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531, un dels criteris que s’ha seguit per tal d’ajustar la 
coordinació entre el traçat en planta i alçat ha estat el de la compensació dels volums de terres 
a mobilitzar. Aquest criteri és bàsic per ajustar el màxim el pressupost donat que el cost de 
transportar i reutilitzar les terres dins de l’obra és molt menor que la necessitat de transportar-
los fins a un abocador o l’adquisició de terres d’aportació. 

Així doncs, intentar reutilitzar al màxim les terres que s’excaven en els desmunts per tal d’usar-
les en els terraplens permet l’estalvi econòmic al transportar-se les terres exclusivament per 
dins de l’obra i, a la vegada, redueix al màxim l’impacte ambiental amb l’entorn. 

2. Dades de partida 

2.1. Geologia i geotècnia 
 

D’acord amb l’anàlisi de la informació geològica i geotècnica realitzada a l’annex número 8, 
corresponent a la geologia i geotècnia, el traçat de la carretera objecte del present projecte 
travessa terrenys formats per sediments d’edat quaternària format per lutites, margues, gresos i 
calcàries. Puntualment, on la traça creua o passa per les lleres dels diversos torrents, els sòls 
estan formats per dipòsits al·luvials a base de graves, sorres i llims.  

Les roques formades per margues i guixos són de poca capacitat portant i, a falta d’un estudi 
detallat geotècnic tant a nivell in situ mitjançant sondejos i extracció de mostres pel seu 
posterior tractament en laboratori, no sabem la influència negativa que tindran en el terreny. A 
més a més, també trobem roques de més resistència com són els conglomerats i les lutites. 
Respecte els sòls al·luvials també tenim barrejats materials de diverses resistències 

Donat que en conjunt, no disposem de la suficient informació per conèixer la composició global 
del terreny i determinar els percentatges de cada tipus de roca, la classificació del sòl es 
realitzarà des d’un punt de vista conservador per tal de garantir la seguretat d’acord amb la 
informació disponible i d’acord amb el que s’especifica a l’article 330.3.3 – Clasificación de los 
materiales, del Pliego de prescripciones técnicas generales para carreteras y puentes es 
classificarà el sòl sobre el que s’assentarà la carretera com Tolerable i amb aquest sòl, 
s’executarà una esplanada de categoria E2. 

De la caracterització geològica i geotècnica es defineixen els talussos que s’executaran en el 
present projecte que són l’element més important a l’hora de caracteritzar els moviments de 
terres a realitzar. Tant en el cas de desmunt com en terraplè, els talussos combinen els 
següents criteris: 

• Seguretat: Per tal de garantir la pròpia estabilitat del talús a executar com per manca 
de la informació completa per conèixer les característiques del sòl. 

• Mediambientals: Per tal de garantir una correcta integració paisatgística de la carretera 
en l’entorn com per possibilitar la replantació de vegetació en els talussos. 
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• Estat natural: Donat que el projecte és de condicionament i respecta en part el traçat 
actual, l’estabilitat actual dels talussos ens ofereix una referència fiable del rang 
d’inclinacions assolibles en el present projecte. 

D’acord amb aquestes consideracions i amb l’objectiu de la reutilització màxima dels volums 
excavats es proposen 2 talussos diferents a usar tant en cas de desmunt: 

• Talús 1(H):1(V) 
• Talús 3(H):2(V) 

En el cas de terraplens, només s’optarà pel talús 3(H):2(V) perquè aquestes zones seran 
usades per reutilitzar el material sobrant excavat. 

 

2.2. Transport del material, fases d’obra i acopis 
 

• Transport 

El transport intern del material pot suposar un cost econòmic important si les distàncies són 
molt elevades sigui perquè cal transportar les terres des d’un extrem a l’altre de l’obra o degut a 
la complexa orografia que obligui a llargs recorreguts sigui per necessitat de construcció de 
túnels o ponts. No és el cas del present projecte donat que es tracta d’un projecte de 
condicionament i els moviments de terres es realitzaran dins la pròpia zona de treballs o 
s’usarà la pròpia carretera existent com a via de transport.  

En el cas puntual del pont projectat sobre el Barranc de l’Estret d’en Vidal, els moviments de 
terres necessaris per l’execució dels estreps s’usarà el propi pont existent com a via de pas 
d’una riba a l’altre del barranc.  

D’aquesta manera, es considera no necessària la realització d’un estudi més detallat sobre el 
que ja s’ha especificat respecte als itineraris interns de l’obra. 

• Fases d’obra 

Tot i que les fases d’obra es detallen al corresponent annex de pla d’obra, cal incloure en el 
present annex una previsió dels moviments de terres interns de l’obra i les possibles zones 
d’acopi.  

Donada la tipologia del projecte, hi haurà trams on el traçat és de nova construcció degut a la 
rectificació de corbes i petites variants del traçat de manera que no tindrà afectació amb el 
traçat existent i no afectarà al trànsit, però per contra, sí que hi haurà trams on el nou traçat 
afecta l’existent.  

En aquest sentit, es detallen a continuació i també a l’annex els diferents trams de l’obra on 
s’afecta o no la carretera existent i una proposta de divisió del projecte segons el criteri de 
moviments de terres per tal que el contractista pugui optimitzar els seus rendiments. 

• Acopis 

Donat que els moviments de terres procedents de desmunt per la seva reutilització com a sòl 
per a terraplè no permeten un rendiment perfecte per tal com s’extreuen estendre’ls on siguin 
necessaris, cal preveure diferents zones d’acopi dels materials excavats per a la seva 
col·locació posterior.  
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En aquest sentit, el fet que l’entorn sigui un medi rural permet la disponibilitat d’àmplies àrees 
per l’acumulació d’aquestes terres. A l’apèndix del present annex, es proposen diferents 
parcel·les que no tenen cap ús per tal d’usar-les com a zones d’acopi.  

 

2.3. Volum dels perfils transversals 
 

El volum dels perfils transversals s’ha determinat mitjançant el software informàtic WH usat pel 
càlcul del traçat de la carretera. Els volums els obté dels talls transversals entre la topografia 
existent i la rasant de la carretera projectada. La diferència de cotes, junt amb els talussos 
definits ens dona la superfície de terres a excavar o a aportar per cada tall transversal. 

Els talls s’han definit cada 20 metres, de manera que el cubicatge de terres entre 2 talls 
transversals s’obtindrà mitjançant el càlcul del volum d’un paral·lelepípede. Aquest volum entre 
dues seccions es determina: 

A A
2

20 V m  

Les àrees transversals determinades pel software informàtic s’han inclòs en l’apèndix del 
present annex. Cal destacar que la cubicació que realitza és continua i no fa interrupcions per 
obres de fàbrica, ponts, o d’altres estructures que singulars, de manera que en el llistat s’han 
remarcat aquelles seccions afectades per alguna obra de fàbrica inclosa en el projecte però no 
determinada pel software, de manera que s’hauran de descomptar del cubicatge final.  

3. Estudi del projecte 

3.1. Excavació dels terrenys 
 

Donada la geologia es considera que tota l’excavació es pot realitzar amb mitjans mecànics 
sense necessitat d’explosius. S’han considerat dos tipus de terrenys, de trànsit i compacte en 
funció de la seva situació dins l’obra i les necessitats d’excavació de cadascú d’ells.  

 

3.2. Reutilització dels materials 
 

D’acord amb l’annex número 8, s’ha considerat que el fonament i el nucli dels terraplens 
s’executarà amb el material sobrant de l’excavació en zones de desmunt on aquest material 
estigui qualificat com tolerable seguint el definit al PG-3 d’acord amb la Norma 6.1 – IC.  

Donada la falta d’informació precisa, es considera que tot el material provinent de la pròpia 
excavació es considera sòl tolerable per l’execució del nucli dels terraplens. En aquest sentit, el 
sòl seleccionat necessari per realitzar la coronació dels terraplens es projecta que serà tot 
d’aportació.  

Per altra banda, la terra vegetal excavada s’usarà posteriorment per a la creació del substrat 
vegetal en els talussos en desmunt i terraplè per tal de millorar la integració ambiental i una 
millora paisatgística.  
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4. Compensació de terres 
 

Com ja s’ha comentat a l’inici del present annex, la compensació dels volums de terres entre 
terraplè i desmunt ha estat un dels criteris bàsics per la realització de la coordinació entre els 
traçats en planta i alçat. Aquesta coordinació s’ha optimitzat mitjançant els talussos a executar 
gràcies a les característiques geològiques i geotècniques del terreny i a la posició de la rasant 
de la carretera. 

Tal i com s’ha definit a l’annex número 8 referent a la geologia i geotècnia, els talussos definits 
han estat els següents: 

• Talús 1(H):1(V) 
• Talús 3(H):2(V) 

I en el cas de terraplens, només s’optarà pel talús 3(H):2(V) perquè aquestes zones seran 
usades per reutilitzar el material sobrant excavat. 

Per altra banda, per evitar talussos en terraplè excessius i que ocuparien la llera del Barranc de 
l’Estret d’en Vidal, es projecta la construcció d’un mur de contenció des del PK 0+860 fins al PK 
0+980. Aquest ha estat un condicionant inicial que sempre s’ha considerat per als ajustos de la 
coordinació del traçat per la compensació final donat que el software utilitzat permet incorporar 
un mur en les lleis de desmunt o terraplè definint el seu talús com pràcticament vertical.  

Amb el cas del pont projectat per superar el Barranc de l’Estret d’en Vidal, al llistat dels volums 
dels perfils transversals s’han senyalat els cubicatges de terraplè considerats pel software que 
s’hauran de descomptar a la realitat. 
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Apèndix 1  
 

Cubicatge del volum dels moviment de terres projectats. 

  



PK DESMUNT SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM TERRAPLE SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM
0 11,24 0

20 54,16 32,70 20,00 654,00 654,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
40 79,48 66,82 20,00 1336,40 1990,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
60 43,55 61,52 20,00 1230,30 3220,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
80 22,51 33,03 20,00 660,60 3881,30 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

100 13,61 18,06 20,00 361,20 4242,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
120 8,68 11,15 20,00 222,90 4465,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
140 9,71 9,20 20,00 183,90 4649,30 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
160 12,86 11,29 20,00 225,70 4875,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
180 17,11 14,99 20,00 299,70 5174,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
200 16,63 16,87 20,00 337,40 5512,10 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
220 19,06 17,85 20,00 356,90 5869,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
240 29,94 24,50 20,00 490,00 6359,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
260 82,16 56,05 20,00 1121,00 7480,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
280 35,45 58,81 20,00 1176,10 8656,10 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
300 38,51 36,98 20,00 739,60 9395,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
320 46,41 42,46 20,00 849,20 10244,90 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
340 20,40 33,41 20,00 668,10 10913,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
360 14,70 17,55 20,00 351,00 11264,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
380 3,32 9,01 20,00 180,20 11444,20 6,05 3,03 20,00 60,50 60,50
400 17,39 10,36 20,00 207,10 11651,30 0,00 3,03 20,00 60,50 121,00
420 27,20 22,30 20,00 445,90 12097,20 0,00 0,00 20,00 0,00 121,00
440 46,68 36,94 20,00 738,80 12836,00 0,00 0,00 20,00 0,00 121,00
460 18,87 32,78 20,00 655,50 13491,50 25,62 12,81 20,00 256,20 377,20
480 0,00 9,44 20,00 188,70 13680,20 157,68 91,65 20,00 1833,00 2210,20
500 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 148,99 153,34 20,00 3066,70 5276,90
520 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 143,62 146,31 20,00 2926,10 8203,00
540 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 141,29 142,46 20,00 2849,10 11052,10
560 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 137,16 139,23 20,00 2784,50 13836,60
580 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 145,39 141,28 20,00 2825,50 16662,10
600 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 140,97 143,18 20,00 2863,60 19525,70
620 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 112,70 126,84 20,00 2536,70 22062,40
640 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 92,92 102,81 20,00 2056,20 24118,60
660 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 87,80 90,36 20,00 1807,20 25925,80
680 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 88,48 88,14 20,00 1762,80 27688,60
700 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 78,65 83,57 20,00 1671,30 29359,90
720 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 79,29 78,97 20,00 1579,40 30939,30
740 0,00 0,00 20,00 0,00 13680,20 10,47 44,88 20,00 897,60 31836,90
760 65,83 32,92 20,00 658,30 14338,50 0,00 5,24 20,00 104,70 31941,60
780 127,70 96,77 20,00 1935,30 16273,80 0,00 0,00 20,00 0,00 31941,60
800 143,76 135,73 20,00 2714,60 18988,40 0,00 0,00 20,00 0,00 31941,60
820 81,67 112,72 20,00 2254,30 21242,70 0,00 0,00 20,00 0,00 31941,60
840 23,22 52,45 20,00 1048,90 22291,60 2,87 1,44 20,00 28,70 31970,30
860 3,72 13,47 20,00 269,40 22561,00 4,16 3,52 20,00 70,30 32040,60
880 0,00 1,86 20,00 37,20 22598,20 7,51 5,84 20,00 116,70 32157,30
900 0,00 0,00 20,00 0,00 22598,20 10,63 9,07 20,00 181,40 32338,70
920 2,58 1,29 20,00 25,80 22624,00 6,72 8,68 20,00 173,50 32512,20
940 33,03 17,81 20,00 356,10 22980,10 0,00 3,36 20,00 67,20 32579,40
960 46,17 39,60 20,00 792,00 23772,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32579,40
980 19,70 32,94 20,00 658,70 24430,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32579,40

1000 14,70 17,20 20,00 344,00 24774,80 1,99 1,00 20,00 19,90 32599,30
1020 13,68 14,19 20,00 283,80 25058,60 3,70 2,85 20,00 56,90 32656,20
1040 39,38 26,53 20,00 530,60 25589,20 0,00 1,85 20,00 37,00 32693,20
1060 85,83 62,61 20,00 1252,10 26841,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1080 197,76 141,80 20,00 2835,90 29677,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1100 235,80 216,78 20,00 4335,60 34012,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1120 115,31 175,56 20,00 3511,10 37523,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1140 60,97 88,14 20,00 1762,80 39286,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1160 28,08 44,53 20,00 890,50 40177,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1180 78,98 53,53 20,00 1070,60 41247,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1200 68,48 73,73 20,00 1474,60 42722,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1220 87,60 78,04 20,00 1560,80 44283,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1240 73,63 80,62 20,00 1612,30 45895,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1260 130,42 102,03 20,00 2040,50 47936,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1280 204,98 167,70 20,00 3354,00 51290,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1300 327,93 266,46 20,00 5329,10 56619,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1320 300,65 314,29 20,00 6285,80 62904,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1340 199,61 250,13 20,00 5002,60 67907,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1360 143,90 171,76 20,00 3435,10 71342,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1380 117,12 130,51 20,00 2610,20 73952,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1400 108,20 112,66 20,00 2253,20 76206,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1420 101,80 105,00 20,00 2100,00 78306,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1440 114,92 108,36 20,00 2167,20 80473,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1460 117,31 116,12 20,00 2322,30 82795,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1480 116,48 116,90 20,00 2337,90 85133,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1500 114,27 115,38 20,00 2307,50 87440,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20



1520 112,11 113,19 20,00 2263,80 89704,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1540 108,20 110,16 20,00 2203,10 91907,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1560 124,42 116,31 20,00 2326,20 94234,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1580 128,80 126,61 20,00 2532,20 96766,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1600 130,30 129,55 20,00 2591,00 99357,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1620 134,00 132,15 20,00 2643,00 102000,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1640 134,83 134,42 20,00 2688,30 104688,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1660 139,86 137,35 20,00 2746,90 107435,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1680 154,26 147,06 20,00 2941,20 110376,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1700 174,66 164,46 20,00 3289,20 113665,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1720 166,32 170,49 20,00 3409,80 117075,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1740 154,55 160,44 20,00 3208,70 120284,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1760 163,96 159,26 20,00 3185,10 123469,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1780 160,37 162,17 20,00 3243,30 126712,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1800 168,90 164,64 20,00 3292,70 130005,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1820 161,81 165,36 20,00 3307,10 133312,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1840 139,44 150,63 20,00 3012,50 136325,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1860 118,29 128,87 20,00 2577,30 138902,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1880 124,51 121,40 20,00 2428,00 141330,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1900 138,62 131,57 20,00 2631,30 143961,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1920 176,53 157,58 20,00 3151,50 147113,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1940 202,66 189,60 20,00 3791,90 150905,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1960 222,52 212,59 20,00 4251,80 155156,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
1980 228,34 225,43 20,00 4508,60 159665,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2000 238,82 233,58 20,00 4671,60 164337,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2020 264,81 251,82 20,00 5036,30 169373,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2040 285,99 275,40 20,00 5508,00 174881,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2060 270,66 278,33 20,00 5566,50 180447,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2080 250,92 260,79 20,00 5215,80 185663,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2100 220,45 235,69 20,00 4713,70 190377,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2120 188,50 204,48 20,00 4089,50 194466,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2140 169,84 179,17 20,00 3583,40 198050,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2160 154,89 162,37 20,00 3247,30 201297,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2180 156,19 155,54 20,00 3110,80 204408,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2200 138,60 147,40 20,00 2947,90 207356,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2220 119,66 129,13 20,00 2582,60 209938,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2240 109,11 114,39 20,00 2287,70 212226,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2260 93,79 101,45 20,00 2029,00 214255,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2280 83,01 88,40 20,00 1768,00 216023,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2300 73,01 78,01 20,00 1560,20 217583,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2320 64,23 68,62 20,00 1372,40 218956,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2340 52,92 58,58 20,00 1171,50 220127,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2360 46,04 49,48 20,00 989,60 221117,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2380 40,99 43,52 20,00 870,30 221987,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2400 38,03 39,51 20,00 790,20 222777,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2420 22,80 30,42 20,00 608,30 223386,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2440 36,66 29,73 20,00 594,60 223980,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2460 45,42 41,04 20,00 820,80 224801,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2480 51,95 48,69 20,00 973,70 225775,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2500 59,31 55,63 20,00 1112,60 226887,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2520 60,43 59,87 20,00 1197,40 228085,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2540 53,38 56,91 20,00 1138,10 229223,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2560 55,93 54,66 20,00 1093,10 230316,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2580 61,78 58,86 20,00 1177,10 231493,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2600 70,31 66,05 20,00 1320,90 232814,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2620 70,75 70,53 20,00 1410,60 234224,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2640 83,98 77,37 20,00 1547,30 235772,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2660 91,82 87,90 20,00 1758,00 237530,20 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2680 94,80 93,31 20,00 1866,20 239396,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2700 120,82 107,81 20,00 2156,20 241552,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2720 119,35 120,09 20,00 2401,70 243954,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2740 116,97 118,16 20,00 2363,20 246317,50 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2760 106,58 111,78 20,00 2235,50 248553,00 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2780 77,49 92,04 20,00 1840,70 250393,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2800 63,78 70,64 20,00 1412,70 251806,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2820 66,89 65,34 20,00 1306,70 253113,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2840 62,19 64,54 20,00 1290,80 254403,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2860 30,60 46,40 20,00 927,90 255331,80 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2880 25,93 28,27 20,00 565,30 255897,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2900 28,15 27,04 20,00 540,80 256437,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2920 29,49 28,82 20,00 576,40 257014,30 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2940 31,05 30,27 20,00 605,40 257619,70 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2960 33,39 32,22 20,00 644,40 258264,10 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
2980 42,06 37,73 20,00 754,50 259018,60 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20



3000 44,72 43,39 20,00 867,80 259886,40 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
3020 40,33 42,53 20,00 850,50 260736,90 0,00 0,00 20,00 0,00 32693,20
3040 33,21 36,77 20,00 735,40 261472,30 1,73 0,87 20,00 17,30 32710,50
3060 25,11 29,16 20,00 583,20 262055,50 4,66 3,20 20,00 63,90 32774,40
3080 10,25 17,68 20,00 353,60 262409,10 9,71 7,19 20,00 143,70 32918,10
3100 0,00 5,13 20,00 102,50 262511,60 18,99 14,35 20,00 287,00 33205,10
3120 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 64,96 41,98 20,00 839,50 34044,60
3140 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 94,62 79,79 20,00 1595,80 35640,40
3160 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 104,56 99,59 20,00 1991,80 37632,20
3180 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 93,03 98,80 20,00 1975,90 39608,10
3200 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 78,35 85,69 20,00 1713,80 41321,90
3220 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 60,96 69,66 20,00 1393,10 42715,00
3240 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 30,51 45,74 20,00 914,70 43629,70
3260 0,00 0,00 20,00 0,00 262511,60 11,81 21,16 20,00 423,20 44052,90
3280 5,59 2,80 20,00 55,90 262567,50 0,00 5,91 20,00 118,10 44171,00
3300 19,89 12,74 20,00 254,80 262822,30 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3320 39,22 29,56 20,00 591,10 263413,40 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3340 41,64 40,43 20,00 808,60 264222,00 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3360 58,78 50,21 20,00 1004,20 265226,20 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3380 78,12 68,45 20,00 1369,00 266595,20 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3400 86,49 82,31 20,00 1646,10 268241,30 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3420 106,38 96,44 20,00 1928,70 270170,00 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3440 108,58 107,48 20,00 2149,60 272319,60 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3460 126,85 117,72 20,00 2354,30 274673,90 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3480 131,67 129,26 20,00 2585,20 277259,10 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3500 105,67 118,67 20,00 2373,40 279632,50 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3520 90,48 98,08 20,00 1961,50 281594,00 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3540 72,36 81,42 20,00 1628,40 283222,40 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3560 61,89 67,13 20,00 1342,50 284564,90 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3580 56,65 59,27 20,00 1185,40 285750,30 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3600 45,42 51,04 20,00 1020,70 286771,00 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3620 31,73 38,58 20,00 771,50 287542,50 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3640 19,72 25,73 20,00 514,50 288057,00 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3660 12,95 16,34 20,00 326,70 288383,70 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3680 10,65 11,80 20,00 236,00 288619,70 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3700 18,73 14,69 20,00 293,80 288913,50 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3720 36,24 27,49 20,00 549,70 289463,20 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3740 26,92 31,58 20,00 631,60 290094,80 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3760 15,87 21,40 20,00 427,90 290522,70 0,00 0,00 20,00 0,00 44171,00
3780 4,63 10,25 20,00 205,00 290727,70 0,05 0,03 20,00 0,50 44171,50
3800 0,00 2,32 20,00 46,30 290774,00 7,52 3,79 20,00 75,70 44247,20
3820 0,00 0,00 20,00 0,00 290774,00 13,64 10,58 20,00 211,60 44458,80
3840 0,00 0,00 20,00 0,00 290774,00 15,69 14,67 20,00 293,30 44752,10
3860 0,00 0,00 20,00 0,00 290774,00 16,26 15,98 20,00 319,50 45071,60
3880 0,00 0,00 20,00 0,00 290774,00 11,96 14,11 20,00 282,20 45353,80
3900 0,07 0,04 20,00 0,70 290774,70 2,25 7,11 20,00 142,10 45495,90
3920 1,09 0,58 20,00 11,60 290786,30 2,32 2,29 20,00 45,70 45541,60
3940 12,36 6,73 20,00 134,50 290920,80 1,18 1,75 20,00 35,00 45576,60
3960 8,69 10,53 20,00 210,50 291131,30 0,00 0,59 20,00 11,80 45588,40
3980 9,34 9,02 20,00 180,30 291311,60 0,00 0,00 20,00 0,00 45588,40
4000 6,12 7,73 20,00 154,60 291466,20 0,00 0,00 20,00 0,00 45588,40
4020 0,00 3,06 20,00 61,20 291527,40 8,37 4,19 20,00 83,70 45672,10
4040 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 30,91 19,64 20,00 392,80 46064,90
4060 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 47,70 39,31 20,00 786,10 46851,00
4080 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 69,63 58,67 20,00 1173,30 48024,30
4100 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 82,76 76,20 20,00 1523,90 49548,20
4120 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 102,24 92,50 20,00 1850,00 51398,20
4140 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 131,32 116,78 20,00 2335,60 53733,80
4160 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 151,96 141,64 20,00 2832,80 56566,60
4180 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 159,25 155,61 20,00 3112,10 59678,70
4200 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 143,31 151,28 20,00 3025,60 62704,30
4220 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 116,06 129,69 20,00 2593,70 65298,00
4240 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 99,56 107,81 20,00 2156,20 67454,20
4260 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 81,39 90,48 20,00 1809,50 69263,70
4280 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 70,16 75,78 20,00 1515,50 70779,20
4300 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 60,63 65,40 20,00 1307,90 72087,10
4320 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 53,83 57,23 20,00 1144,60 73231,70
4340 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 52,35 53,09 20,00 1061,80 74293,50
4360 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 53,99 53,17 20,00 1063,40 75356,90
4380 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 58,74 56,37 20,00 1127,30 76484,20
4400 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 64,15 61,45 20,00 1228,90 77713,10
4420 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 68,90 66,53 20,00 1330,50 79043,60
4440 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 71,68 70,29 20,00 1405,80 80449,40
4460 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 73,20 72,44 20,00 1448,80 81898,20
4480 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 74,19 73,70 20,00 1473,90 83372,10



4500 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 74,51 74,35 20,00 1487,00 84859,10
4520 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 83,53 79,02 20,00 1580,40 86439,50
4540 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 83,86 83,70 20,00 1673,90 88113,40
4560 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 87,29 85,58 20,00 1711,50 89824,90
4580 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 93,32 90,31 20,00 1806,10 91631,00
4600 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 95,25 94,29 20,00 1885,70 93516,70
4620 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 110,99 103,12 20,00 2062,40 95579,10
4640 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 86,00 98,50 20,00 1969,90 97549,00
4660 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 54,09 70,05 20,00 1400,90 98949,90
4680 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 56,15 55,12 20,00 1102,40 100052,30
4700 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 60,17 58,16 20,00 1163,20 101215,50
4720 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 177,76 118,97 20,00 2379,30 103594,80
4740 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 210,73 194,25 20,00 3884,90 107479,70
4760 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 290,10 250,42 20,00 5008,30 112488,00
4780 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 324,34 307,22 20,00 6144,40 118632,40
4800 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 317,12 320,73 20,00 6414,60 125047,00
4820 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 284,97 301,05 20,00 6020,90 131067,90
4840 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 205,94 245,46 20,00 4909,10 135977,00
4860 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 196,80 201,37 20,00 4027,40 140004,40
4880 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 192,98 194,89 20,00 3897,80 143902,20
4900 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 153,83 173,41 20,00 3468,10 147370,30
4920 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 112,01 132,92 20,00 2658,40 150028,70
4940 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 93,69 102,85 20,00 2057,00 152085,70
4960 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 98,31 96,00 20,00 1920,00 154005,70
4980 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 105,79 102,05 20,00 2041,00 156046,70
5000 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 90,69 98,24 20,00 1964,80 158011,50
5020 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 87,60 89,15 20,00 1782,90 159794,40
5040 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 84,86 86,23 20,00 1724,60 161519,00
5060 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 79,79 82,33 20,00 1646,50 163165,50
5080 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 75,63 77,71 20,00 1554,20 164719,70
5100 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 33,40 54,52 20,00 1090,30 165810,00
5120 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 31,23 32,32 20,00 646,30 166456,30
5140 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 43,23 37,23 20,00 744,60 167200,90
5160 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 59,57 51,40 20,00 1028,00 168228,90
5180 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 92,14 75,86 20,00 1517,10 169746,00
5200 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 111,87 102,01 20,00 2040,10 171786,10
5220 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 121,21 116,54 20,00 2330,80 174116,90
5240 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 150,23 135,72 20,00 2714,40 176831,30
5260 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 172,72 161,48 20,00 3229,50 180060,80
5280 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 177,87 175,30 20,00 3505,90 183566,70
5300 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 192,14 185,01 20,00 3700,10 187266,80
5320 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 223,17 207,66 20,00 4153,10 191419,90
5340 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 249,79 236,48 20,00 4729,60 196149,50
5360 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 261,36 255,58 20,00 5111,50 201261,00
5380 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 262,44 261,90 20,00 5238,00 206499,00
5400 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 246,25 254,35 20,00 5086,90 211585,90
5420 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 227,47 236,86 20,00 4737,20 216323,10
5440 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 192,28 209,88 20,00 4197,50 220520,60
5460 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 183,98 188,13 20,00 3762,60 224283,20
5480 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 92,05 138,02 20,00 2760,30 227043,50
5500 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 107,29 99,67 20,00 1993,40 229036,90
5520 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 167,60 137,45 20,00 2748,90 231785,80
5540 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 232,07 199,84 20,00 3996,70 235782,50
5560 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 258,27 245,17 20,00 4903,40 240685,90
5580 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 271,38 264,83 20,00 5296,50 245982,40
5600 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 294,48 282,93 20,00 5658,60 251641,00
5620 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 303,41 298,95 20,00 5978,90 257619,90
5640 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 339,66 321,54 20,00 6430,70 264050,60
5660 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 310,07 324,87 20,00 6497,30 270547,90
5680 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 327,64 318,86 20,00 6377,10 276925,00
5700 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 248,64 288,14 20,00 5762,80 282687,80
5720 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 148,65 198,65 20,00 3972,90 286660,70
5740 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 78,47 113,56 20,00 2271,20 288931,90
5760 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 76,33 77,40 20,00 1548,00 290479,90
5780 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 105,80 91,07 20,00 1821,30 292301,20
5800 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 106,39 106,10 20,00 2121,90 294423,10
5820 0,00 0,00 20,00 0,00 291527,40 100,46 103,43 20,00 2068,50 296491,60
5840 0,39 0,20 20,00 3,90 291531,30 2,34 51,40 20,00 1028,00 297519,60
5860 48,39 24,39 20,00 487,80 292019,10 0,00 1,17 20,00 23,40 297543,00
5880 0,17 24,28 20,00 485,60 292504,70 21,21 10,61 20,00 212,10 297755,10
5900 34,48 17,33 20,00 346,50 292851,20 0,00 10,61 20,00 212,10 297967,20
5920 39,13 36,81 20,00 736,10 293587,30 0,00 0,00 20,00 0,00 297967,20
5940 15,29 27,21 20,00 544,20 294131,50 0,00 0,00 20,00 0,00 297967,20
5960 3,03 9,16 20,00 183,20 294314,70 4,76 2,38 20,00 47,60 298014,80
5980 14,76 8,90 20,00 177,90 294492,60 0,31 2,54 20,00 50,70 298065,50



6000 5,62 10,19 20,00 203,80 294696,40 5,10 2,71 20,00 54,10 298119,60
6020 0,00 2,81 20,00 56,20 294752,60 48,75 26,93 20,00 538,50 298658,10
6040 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 33,57 41,16 20,00 823,20 299481,30
6060 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 66,82 50,20 20,00 1003,90 300485,20
6080 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 107,01 86,92 20,00 1738,30 302223,50
6100 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 166,65 136,83 20,00 2736,60 304960,10
6120 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 129,02 147,84 20,00 2956,70 307916,80
6140 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 121,55 125,29 20,00 2505,70 310422,50
6160 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 145,42 133,49 20,00 2669,70 313092,20
6180 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 161,13 153,28 20,00 3065,50 316157,70
6200 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 155,36 158,25 20,00 3164,90 319322,60
6220 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 106,06 130,71 20,00 2614,20 321936,80
6240 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 135,33 120,70 20,00 2413,90 324350,70
6260 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 160,73 148,03 20,00 2960,60 327311,30
6280 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 54,62 107,68 20,00 2153,50 329464,80
6300 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 69,80 62,21 20,00 1244,20 330709,00
6320 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 3,41 36,61 20,00 732,10 331441,10
6340 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 10,63 7,02 20,00 140,40 331581,50
6360 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 14,09 12,36 20,00 247,20 331828,70
6380 0,00 0,00 20,00 0,00 294752,60 6,39 10,24 20,00 204,80 332033,50
6400 16,58 8,29 20,00 165,80 294918,40 0,00 3,20 20,00 63,90 332097,40
6420 56,77 36,68 20,00 733,50 295651,90 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40
6440 58,24 57,51 20,00 1150,10 296802,00 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40
6460 48,15 53,20 20,00 1063,90 297865,90 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40
6480 84,73 66,44 20,00 1328,80 299194,70 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40
6500 72,41 78,57 20,00 1571,40 300766,10 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40
6520 22,54 47,48 20,00 949,50 301715,60 0,00 0,00 20,00 0,00 332097,40

6530,343 73,55 48,05 10,34 496,93 302212,53 0,00 0,00 10,34 0,00 332097,40
302212,53 332097,40

Superfuicie 68568,60



Enllaç 1
0 1,79 0

20 0,3 1,05 20 20,90 20,90 0 0,00 20 0,00 0,00
40 0 0,15 20 3,00 23,90 5,29 2,65 20 52,90 52,90
60 0 0,00 20 0,00 23,90 14,9 10,10 20 201,90 254,80
80 0 0,00 20 0,00 23,90 20,55 17,73 20 354,50 609,30

100 0 0,00 20 0,00 23,90 26,87 23,71 20 474,20 1083,50
120 0 0,00 20 0,00 23,90 34,78 30,83 20 616,50 1700,00
140 0 0,00 20 0,00 23,90 37,52 36,15 20 723,00 2423,00
160 0 0,00 20 0,00 23,90 21,48 29,50 20 590,00 3013,00
180 0 0,00 20 0,00 23,90 129,73 75,61 20 1512,10 4525,10

186,889 0 0,00 6,889 0,00 23,90 130,33 130,03 6,889 895,78 5420,88
23,90 5420,88

Superfuicie 1962,33
Enllaç 2

0 7,68
20 0,17 3,93 20 78,50 78,50 0 0,00 20 0,00 0,00
40 0 0,09 20 1,70 80,20 8,7 4,35 20 87,00 87,00
60 0 0,00 20 0,00 80,20 19,31 14,01 20 280,10 367,10
80 0 0,00 20 0,00 80,20 33,51 26,41 20 528,20 895,30

100 0 0,00 20 0,00 80,20 50,83 42,17 20 843,40 1738,70
120 0 0,00 20 0,00 80,20 71,23 61,03 20 1220,60 2959,30
140 0 0,00 20 0,00 80,20 95,29 83,26 20 1665,20 4624,50
160 0 0,00 20 0,00 80,20 122,32 108,81 20 2176,10 6800,60
180 0 0,00 20 0,00 80,20 149,64 135,98 20 2719,60 9520,20
200 0 0,00 20 0,00 80,20 172,83 161,24 20 3224,70 12744,90
220 0 0,00 20 0,00 80,20 193,99 183,41 20 3668,20 16413,10
240 0 0,00 20 0,00 80,20 209,89 201,94 20 4038,80 20451,90
260 0 0,00 20 0,00 80,20 223,39 216,64 20 4332,80 24784,70
280 0 0,00 20 0,00 80,20 210,28 216,84 20 4336,70 29121,40
300 0 0,00 20 0,00 80,20 223,1 216,69 20 4333,80 33455,20
320 0 0,00 20 0,00 80,20 170,17 196,64 20 3932,70 37387,90
340 0 0,00 20 0,00 80,20 83,61 126,89 20 2537,80 39925,70

354,421 0 0,00 14,421 0,00 80,20 76,44 80,03 14,421 1154,04 41079,74
80,20 41079,74

Superfuicie 3721,42



Ramal E
0 1,68 0,16

20 0 0,84 20 16,80 16,80 36,97 18,57 20 371,30 371,30
40 0 0,00 20 0,00 16,80 75,49 56,23 20 1124,60 1495,90
60 0 0,00 20 0,00 16,80 98,88 87,19 20 1743,70 3239,60
80 0 0,00 20 0,00 16,80 93,52 96,20 20 1924,00 5163,60

100 0 0,00 20 0,00 16,80 57,65 75,59 20 1511,70 6675,30
120 2,67 1,34 20 26,70 43,50 4,27 30,96 20 619,20 7294,50
140 13,63 8,15 20 163,00 206,50 0 2,14 20 42,70 7337,20
160 14,49 14,06 20 281,20 487,70 0 0,00 20 0,00 7337,20
180 6,47 10,48 20 209,60 697,30 0 0,00 20 0,00 7337,20
200 0,5 3,49 20 69,70 767,00 10,12 5,06 20 101,20 7438,40
220 0 0,25 20 5,00 772,00 25,02 17,57 20 351,40 7789,80
240 0 0,00 20 0,00 772,00 29,99 27,51 20 550,10 8339,90
260 0 0,00 20 0,00 772,00 21,56 25,78 20 515,50 8855,40
280 0,16 0,08 20 1,60 773,60 8,67 15,12 20 302,30 9157,70
300 0,18 0,17 20 3,40 777,00 4,87 6,77 20 135,40 9293,10

303,897 0,92 0,55 3,897 2,14 779,14 1,33 3,10 3,897 12,08 9305,18
779,14 9305,18

Superfuicie 3190,92
Ramal S

0 2,1
20 6,77 4,44 20 88,70 88,70 0 0,00 20 0,00 0,00
40 10 8,39 20 167,70 256,40 0 0,00 20 0,00 0,00
60 14,59 12,30 20 245,90 502,30 0 0,00 20 0,00 0,00
80 21,61 18,10 20 362,00 864,30 0 0,00 20 0,00 0,00

100 22,95 22,28 20 445,60 1309,90 0 0,00 20 0,00 0,00
120 38,6 30,78 20 615,50 1925,40 0 0,00 20 0,00 0,00
140 83,26 60,93 20 1218,60 3144,00 0 0,00 20 0,00 0,00
160 129,41 106,34 20 2126,70 5270,70 0 0,00 20 0,00 0,00
180 68,42 98,92 20 1978,30 7249,00 0 0,00 20 0,00 0,00
200 3,21 35,82 20 716,30 7965,30 0 0,00 20 0,00 0,00
220 19,88 11,55 20 230,90 8196,20 0 0,00 20 0,00 0,00
240 23,71 21,80 20 435,90 8632,10 0 0,00 20 0,00 0,00
260 30,32 27,02 20 540,30 9172,40 0 0,00 20 0,00 0,00
280 46,98 38,65 20 773,00 9945,40 0 0,00 20 0,00 0,00
300 53,45 50,22 20 1004,30 10949,70 0 0,00 20 0,00 0,00
320 33,4 43,43 20 868,50 11818,20 0 0,00 20 0,00 0,00
340 15,96 24,68 20 493,60 12311,80 0 0,00 20 0,00 0,00
360 1,63 8,80 20 175,90 12487,70 0,64 0,32 20 6,40 6,40

361,821 1,45 1,54 1,821 2,80 12490,50 0,59 0,62 1,821 1,12 7,52
12490,50 7,52

Superfuicie 3799,12

TOTAL APORTACIO 12482,98



PK TV EXC SA+SB/2 L(SA+SB)/2 ∆PK M2 VOL ACUM
0 4,6

20 7,73 6,17 20,55 20,00 411,00 123,30 123,30
40 8,68 8,21 27,35 20,00 547,00 164,10 287,40
60 7,23 7,96 26,52 20,00 530,33 159,10 446,50
80 5,74 6,49 21,62 20,00 432,33 129,70 576,20

100 4,57 5,16 17,18 20,00 343,67 103,10 679,30
120 4,10 4,34 14,45 20,00 289,00 86,70 766,00
140 4,13 4,12 13,72 20,00 274,33 82,30 848,30
160 4,42 4,28 14,25 20,00 285,00 85,50 933,80
180 4,61 4,52 15,05 20,00 301,00 90,30 1024,10
200 4,62 4,62 15,38 20,00 307,67 92,30 1116,40
220 4,75 4,69 15,62 20,00 312,33 93,70 1210,10
240 5,17 4,96 16,53 20,00 330,67 99,20 1309,30
260 6,62 5,90 19,65 20,00 393,00 117,90 1427,20
280 5,35 5,99 19,95 20,00 399,00 119,70 1546,90
300 5,45 5,40 18,00 20,00 360,00 108,00 1654,90
320 5,69 5,57 18,57 20,00 371,33 111,40 1766,30
340 4,82 5,26 17,52 20,00 350,33 105,10 1871,40
360 4,30 4,56 15,20 20,00 304,00 91,20 1962,60
380 4,93 4,62 15,38 20,00 307,67 92,30 2054,90
400 4,67 4,80 16,00 20,00 320,00 96,00 2150,90
420 5,05 4,86 16,20 20,00 324,00 97,20 2248,10
440 5,72 5,39 17,95 20,00 359,00 107,70 2355,80
460 8,26 6,99 23,30 20,00 466,00 139,80 2495,60
480 9,17 8,72 29,05 20,00 581,00 174,30 2669,90
500 9,59 9,38 31,27 20,00 625,33 187,60 2857,50
520 9,44 9,52 31,72 20,00 634,33 190,30 3047,80
540 9,38 9,41 31,37 20,00 627,33 188,20 3236,00
560 9,12 9,25 30,83 20,00 616,67 185,00 3421,00
580 9,43 9,28 30,92 20,00 618,33 185,50 3606,50
600 9,12 9,28 30,92 20,00 618,33 185,50 3792,00
620 8,56 8,84 29,47 20,00 589,33 176,80 3968,80
640 8,00 8,28 27,60 20,00 552,00 165,60 4134,40
660 7,79 7,90 26,32 20,00 526,33 157,90 4292,30
680 7,83 7,81 26,03 20,00 520,67 156,20 4448,50
700 7,58 7,71 25,68 20,00 513,67 154,10 4602,60
720 7,46 7,52 25,07 20,00 501,33 150,40 4753,00
740 4,52 5,99 19,97 20,00 399,33 119,80 4872,80
760 6,12 5,32 17,73 20,00 354,67 106,40 4979,20
780 6,20 6,16 20,53 20,00 410,67 123,20 5102,40
800 7,68 6,94 23,13 20,00 462,67 138,80 5241,20
820 6,54 7,11 23,70 20,00 474,00 142,20 5383,40
840 5,57 6,06 20,18 20,00 403,67 121,10 5504,50
860 4,48 5,03 16,75 20,00 335,00 100,50 5605,00
880 3,79 4,14 13,78 20,00 275,67 82,70 5687,70
900 3,74 3,77 12,55 20,00 251,00 75,30 5763,00
920 4,06 3,90 13,00 20,00 260,00 78,00 5841,00
940 4,88 4,47 14,90 20,00 298,00 89,40 5930,40
960 5,17 5,03 16,75 20,00 335,00 100,50 6030,90
980 4,43 4,80 16,00 20,00 320,00 96,00 6126,90

1000 4,88 4,66 15,52 20,00 310,33 93,10 6220,00
1020 5,07 4,98 16,58 20,00 331,67 99,50 6319,50
1040 5,03 5,05 16,83 20,00 336,67 101,00 6420,50
1060 6,91 5,97 19,90 20,00 398,00 119,40 6539,90
1080 8,54 7,73 25,75 20,00 515,00 154,50 6694,40
1100 9,35 8,95 29,82 20,00 596,33 178,90 6873,30
1120 7,08 8,22 27,38 20,00 547,67 164,30 7037,60
1140 6,06 6,57 21,90 20,00 438,00 131,40 7169,00
1160 5,21 5,64 18,78 20,00 375,67 112,70 7281,70
1180 6,17 5,69 18,97 20,00 379,33 113,80 7395,50
1200 5,93 6,05 20,17 20,00 403,33 121,00 7516,50
1220 6,36 6,15 20,48 20,00 409,67 122,90 7639,40
1240 6,13 6,25 20,82 20,00 416,33 124,90 7764,30
1260 7,32 6,73 22,42 20,00 448,33 134,50 7898,80
1280 8,35 7,84 26,12 20,00 522,33 156,70 8055,50
1300 9,84 9,10 30,32 20,00 606,33 181,90 8237,40
1320 9,45 9,65 32,15 20,00 643,00 192,90 8430,30
1340 8,25 8,85 29,50 20,00 590,00 177,00 8607,30
1360 7,83 8,04 26,80 20,00 536,00 160,80 8768,10
1380 7,54 7,69 25,62 20,00 512,33 153,70 8921,80
1400 7,54 7,54 25,13 20,00 502,67 150,80 9072,60
1420 6,69 7,12 23,72 20,00 474,33 142,30 9214,90
1440 6,92 6,81 22,68 20,00 453,67 136,10 9351,00
1460 7,00 6,96 23,20 20,00 464,00 139,20 9490,20
1480 6,98 6,99 23,30 20,00 466,00 139,80 9630,00
1500 6,93 6,96 23,18 20,00 463,67 139,10 9769,10



1520 6,88 6,91 23,02 20,00 460,33 138,10 9907,20
1540 6,81 6,85 22,82 20,00 456,33 136,90 10044,10
1560 7,19 7,00 23,33 20,00 466,67 140,00 10184,10
1580 7,26 7,23 24,08 20,00 481,67 144,50 10328,60
1600 7,28 7,27 24,23 20,00 484,67 145,40 10474,00
1620 7,32 7,30 24,33 20,00 486,67 146,00 10620,00
1640 7,30 7,31 24,37 20,00 487,33 146,20 10766,20
1660 7,38 7,34 24,47 20,00 489,33 146,80 10913,00
1680 7,80 7,59 25,30 20,00 506,00 151,80 11064,80
1700 8,15 7,98 26,58 20,00 531,67 159,50 11224,30
1720 7,97 8,06 26,87 20,00 537,33 161,20 11385,50
1740 7,70 7,84 26,12 20,00 522,33 156,70 11542,20
1760 7,85 7,78 25,92 20,00 518,33 155,50 11697,70
1780 7,75 7,80 26,00 20,00 520,00 156,00 11853,70
1800 7,94 7,85 26,15 20,00 523,00 156,90 12010,60
1820 7,80 7,87 26,23 20,00 524,67 157,40 12168,00
1840 7,39 7,60 25,32 20,00 506,33 151,90 12319,90
1860 6,99 7,19 23,97 20,00 479,33 143,80 12463,70
1880 7,49 7,24 24,13 20,00 482,67 144,80 12608,50
1900 7,52 7,51 25,02 20,00 500,33 150,10 12758,60
1920 8,01 7,77 25,88 20,00 517,67 155,30 12913,90
1940 8,69 8,35 27,83 20,00 556,67 167,00 13080,90
1960 8,70 8,70 28,98 20,00 579,67 173,90 13254,80
1980 8,80 8,75 29,17 20,00 583,33 175,00 13429,80
2000 9,04 8,92 29,73 20,00 594,67 178,40 13608,20
2020 9,66 9,35 31,17 20,00 623,33 187,00 13795,20
2040 10,10 9,88 32,93 20,00 658,67 197,60 13992,80
2060 9,73 9,92 33,05 20,00 661,00 198,30 14191,10
2080 9,38 9,56 31,85 20,00 637,00 191,10 14382,20
2100 8,99 9,19 30,62 20,00 612,33 183,70 14565,90
2120 8,23 8,61 28,70 20,00 574,00 172,20 14738,10
2140 7,90 8,07 26,88 20,00 537,67 161,30 14899,40
2160 7,67 7,79 25,95 20,00 519,00 155,70 15055,10
2180 7,87 7,77 25,90 20,00 518,00 155,40 15210,50
2200 7,42 7,65 25,48 20,00 509,67 152,90 15363,40
2220 7,07 7,25 24,15 20,00 483,00 144,90 15508,30
2240 6,85 6,96 23,20 20,00 464,00 139,20 15647,50
2260 6,42 6,64 22,12 20,00 442,33 132,70 15780,20
2280 6,16 6,29 20,97 20,00 419,33 125,80 15906,00
2300 5,79 5,98 19,92 20,00 398,33 119,50 16025,50
2320 5,75 5,77 19,23 20,00 384,67 115,40 16140,90
2340 5,55 5,65 18,83 20,00 376,67 113,00 16253,90
2360 5,38 5,47 18,22 20,00 364,33 109,30 16363,20
2380 5,25 5,32 17,72 20,00 354,33 106,30 16469,50
2400 5,17 5,21 17,37 20,00 347,33 104,20 16573,70
2420 4,74 4,96 16,52 20,00 330,33 99,10 16672,80
2440 5,16 4,95 16,50 20,00 330,00 99,00 16771,80
2460 5,37 5,27 17,55 20,00 351,00 105,30 16877,10
2480 5,91 5,64 18,80 20,00 376,00 112,80 16989,90
2500 6,15 6,03 20,10 20,00 402,00 120,60 17110,50
2520 6,18 6,17 20,55 20,00 411,00 123,30 17233,80
2540 5,95 6,07 20,22 20,00 404,33 121,30 17355,10
2560 6,05 6,00 20,00 20,00 400,00 120,00 17475,10
2580 6,21 6,13 20,43 20,00 408,67 122,60 17597,70
2600 6,42 6,32 21,05 20,00 421,00 126,30 17724,00
2620 6,38 6,40 21,33 20,00 426,67 128,00 17852,00
2640 6,79 6,59 21,95 20,00 439,00 131,70 17983,70
2660 6,99 6,89 22,97 20,00 459,33 137,80 18121,50
2680 7,10 7,05 23,48 20,00 469,67 140,90 18262,40
2700 7,54 7,32 24,40 20,00 488,00 146,40 18408,80
2720 7,67 7,61 25,35 20,00 507,00 152,10 18560,90
2740 7,68 7,68 25,58 20,00 511,67 153,50 18714,40
2760 7,38 7,53 25,10 20,00 502,00 150,60 18865,00
2780 6,64 7,01 23,37 20,00 467,33 140,20 19005,20
2800 6,42 6,53 21,77 20,00 435,33 130,60 19135,80
2820 6,45 6,44 21,45 20,00 429,00 128,70 19264,50
2840 6,26 6,36 21,18 20,00 423,67 127,10 19391,60
2860 5,35 5,81 19,35 20,00 387,00 116,10 19507,70
2880 5,00 5,18 17,25 20,00 345,00 103,50 19611,20
2900 5,08 5,04 16,80 20,00 336,00 100,80 19712,00
2920 5,13 5,11 17,02 20,00 340,33 102,10 19814,10
2940 5,19 5,16 17,20 20,00 344,00 103,20 19917,30
2960 5,27 5,23 17,43 20,00 348,67 104,60 20021,90
2980 6,33 5,80 19,33 20,00 386,67 116,00 20137,90



3000 5,06 5,70 18,98 20,00 379,67 113,90 20251,80
3020 4,49 4,78 15,92 20,00 318,33 95,50 20347,30
3040 4,98 4,74 15,78 20,00 315,67 94,70 20442,00
3060 5,09 5,04 16,78 20,00 335,67 100,70 20542,70
3080 3,79 4,44 14,80 20,00 296,00 88,80 20631,50
3100 4,45 4,12 13,73 20,00 274,67 82,40 20713,90
3120 6,36 5,41 18,02 20,00 360,33 108,10 20822,00
3140 7,19 6,78 22,58 20,00 451,67 135,50 20957,50
3160 7,43 7,31 24,37 20,00 487,33 146,20 21103,70
3180 7,10 7,27 24,22 20,00 484,33 145,30 21249,00
3200 6,67 6,89 22,95 20,00 459,00 137,70 21386,70
3220 6,14 6,41 21,35 20,00 427,00 128,10 21514,80
3240 5,07 5,61 18,68 20,00 373,67 112,10 21626,90
3260 4,35 4,71 15,70 20,00 314,00 94,20 21721,10
3280 3,54 3,95 13,15 20,00 263,00 78,90 21800,00
3300 4,52 4,03 13,43 20,00 268,67 80,60 21880,60
3320 5,04 4,78 15,93 20,00 318,67 95,60 21976,20
3340 5,35 5,20 17,32 20,00 346,33 103,90 22080,10
3360 5,83 5,59 18,63 20,00 372,67 111,80 22191,90
3380 6,34 6,09 20,28 20,00 405,67 121,70 22313,60
3400 6,92 6,63 22,10 20,00 442,00 132,60 22446,20
3420 7,34 7,13 23,77 20,00 475,33 142,60 22588,80
3440 7,53 7,44 24,78 20,00 495,67 148,70 22737,50
3460 8,02 7,78 25,92 20,00 518,33 155,50 22893,00
3480 8,18 8,10 27,00 20,00 540,00 162,00 23055,00
3500 7,46 7,82 26,07 20,00 521,33 156,40 23211,40
3520 6,96 7,21 24,03 20,00 480,67 144,20 23355,60
3540 6,38 6,67 22,23 20,00 444,67 133,40 23489,00
3560 6,11 6,25 20,82 20,00 416,33 124,90 23613,90
3580 5,95 6,03 20,10 20,00 402,00 120,60 23734,50
3600 5,72 5,84 19,45 20,00 389,00 116,70 23851,20
3620 5,36 5,54 18,47 20,00 369,33 110,80 23962,00
3640 4,94 5,15 17,17 20,00 343,33 103,00 24065,00
3660 4,43 4,69 15,62 20,00 312,33 93,70 24158,70
3680 4,23 4,33 14,43 20,00 288,67 86,60 24245,30
3700 4,47 4,35 14,50 20,00 290,00 87,00 24332,30
3720 5,18 4,83 16,08 20,00 321,67 96,50 24428,80
3740 5,03 5,11 17,02 20,00 340,33 102,10 24530,90
3760 4,44 4,74 15,78 20,00 315,67 94,70 24625,60
3780 4,29 4,37 14,55 20,00 291,00 87,30 24712,90
3800 4,24 4,27 14,22 20,00 284,33 85,30 24798,20
3820 4,66 4,45 14,83 20,00 296,67 89,00 24887,20
3840 4,77 4,72 15,72 20,00 314,33 94,30 24981,50
3860 4,80 4,79 15,95 20,00 319,00 95,70 25077,20
3880 4,56 4,68 15,60 20,00 312,00 93,60 25170,80
3900 3,94 4,25 14,17 20,00 283,33 85,00 25255,80
3920 3,87 3,91 13,02 20,00 260,33 78,10 25333,90
3940 4,45 4,16 13,87 20,00 277,33 83,20 25417,10
3960 4,19 4,32 14,40 20,00 288,00 86,40 25503,50
3980 4,03 4,11 13,70 20,00 274,00 82,20 25585,70
4000 4,02 4,03 13,42 20,00 268,33 80,50 25666,20
4020 4,32 4,17 13,90 20,00 278,00 83,40 25749,60
4040 5,46 4,89 16,30 20,00 326,00 97,80 25847,40
4060 6,18 5,82 19,40 20,00 388,00 116,40 25963,80
4080 7,21 6,70 22,32 20,00 446,33 133,90 26097,70
4100 7,25 7,23 24,10 20,00 482,00 144,60 26242,30
4120 8,59 7,92 26,40 20,00 528,00 158,40 26400,70
4140 9,31 8,95 29,83 20,00 596,67 179,00 26579,70
4160 9,72 9,52 31,72 20,00 634,33 190,30 26770,00
4180 9,93 9,83 32,75 20,00 655,00 196,50 26966,50
4200 9,82 9,88 32,92 20,00 658,33 197,50 27164,00
4220 9,07 9,45 31,48 20,00 629,67 188,90 27352,90
4240 8,20 8,64 28,78 20,00 575,67 172,70 27525,60
4260 7,38 7,79 25,97 20,00 519,33 155,80 27681,40
4280 6,92 7,15 23,83 20,00 476,67 143,00 27824,40
4300 6,64 6,78 22,60 20,00 452,00 135,60 27960,00
4320 6,29 6,47 21,55 20,00 431,00 129,30 28089,30
4340 6,24 6,27 20,88 20,00 417,67 125,30 28214,60
4360 6,28 6,26 20,87 20,00 417,33 125,20 28339,80
4380 6,48 6,38 21,27 20,00 425,33 127,60 28467,40
4400 6,74 6,61 22,03 20,00 440,67 132,20 28599,60
4420 6,94 6,84 22,80 20,00 456,00 136,80 28736,40
4440 7,06 7,00 23,33 20,00 466,67 140,00 28876,40
4460 7,11 7,09 23,62 20,00 472,33 141,70 29018,10
4480 7,14 7,13 23,75 20,00 475,00 142,50 29160,60



4500 7,17 7,16 23,85 20,00 477,00 143,10 29303,70
4520 7,17 7,17 23,90 20,00 478,00 143,40 29447,10
4540 7,21 7,19 23,97 20,00 479,33 143,80 29590,90
4560 7,36 7,29 24,28 20,00 485,67 145,70 29736,60
4580 7,56 7,46 24,87 20,00 497,33 149,20 29885,80
4600 7,67 7,62 25,38 20,00 507,67 152,30 30038,10
4620 7,56 7,62 25,38 20,00 507,67 152,30 30190,40
4640 6,86 7,21 24,03 20,00 480,67 144,20 30334,60
4660 5,82 6,34 21,13 20,00 422,67 126,80 30461,40
4680 5,90 5,86 19,53 20,00 390,67 117,20 30578,60
4700 6,03 5,97 19,88 20,00 397,67 119,30 30697,90
4720 9,21 7,62 25,40 20,00 508,00 152,40 30850,30
4740 9,96 9,59 31,95 20,00 639,00 191,70 31042,00
4760 11,54 10,75 35,83 20,00 716,67 215,00 31257,00
4780 12,23 11,89 39,62 20,00 792,33 237,70 31494,70
4800 12,10 12,17 40,55 20,00 811,00 243,30 31738,00
4820 11,33 11,72 39,05 20,00 781,00 234,30 31972,30
4840 9,85 10,59 35,30 20,00 706,00 211,80 32184,10
4860 9,64 9,75 32,48 20,00 649,67 194,90 32379,00
4880 9,56 9,60 32,00 20,00 640,00 192,00 32571,00
4900 9,05 9,31 31,02 20,00 620,33 186,10 32757,10
4920 7,98 8,52 28,38 20,00 567,67 170,30 32927,40
4940 7,85 7,92 26,38 20,00 527,67 158,30 33085,70
4960 7,95 7,90 26,33 20,00 526,67 158,00 33243,70
4980 8,23 8,09 26,97 20,00 539,33 161,80 33405,50
5000 7,86 8,05 26,82 20,00 536,33 160,90 33566,40
5020 7,74 7,80 26,00 20,00 520,00 156,00 33722,40
5040 7,65 7,70 25,65 20,00 513,00 153,90 33876,30
5060 7,47 7,56 25,20 20,00 504,00 151,20 34027,50
5080 7,33 7,40 24,67 20,00 493,33 148,00 34175,50
5100 5,52 6,43 21,42 20,00 428,33 128,50 34304,00
5120 5,53 5,53 18,42 20,00 368,33 110,50 34414,50
5140 6,06 5,80 19,32 20,00 386,33 115,90 34530,40
5160 6,73 6,40 21,32 20,00 426,33 127,90 34658,30
5180 7,89 7,31 24,37 20,00 487,33 146,20 34804,50
5200 8,53 8,21 27,37 20,00 547,33 164,20 34968,70
5220 8,81 8,67 28,90 20,00 578,00 173,40 35142,10
5240 9,62 9,22 30,72 20,00 614,33 184,30 35326,40
5260 10,21 9,92 33,05 20,00 661,00 198,30 35524,70
5280 10,34 10,28 34,25 20,00 685,00 205,50 35730,20
5300 10,70 10,52 35,07 20,00 701,33 210,40 35940,60
5320 11,44 11,07 36,90 20,00 738,00 221,40 36162,00
5340 12,04 11,74 39,13 20,00 782,67 234,80 36396,80
5360 12,29 12,17 40,55 20,00 811,00 243,30 36640,10
5380 12,32 12,31 41,02 20,00 820,33 246,10 36886,20
5400 11,96 12,14 40,47 20,00 809,33 242,80 37129,00
5420 11,50 11,73 39,10 20,00 782,00 234,60 37363,60
5440 10,73 11,12 37,05 20,00 741,00 222,30 37585,90
5460 10,52 10,63 35,42 20,00 708,33 212,50 37798,40
5480 7,87 9,20 30,65 20,00 613,00 183,90 37982,30
5500 8,36 8,12 27,05 20,00 541,00 162,30 38144,60
5520 10,09 9,23 30,75 20,00 615,00 184,50 38329,10
5540 11,67 10,88 36,27 20,00 725,33 217,60 38546,70
5560 12,24 11,96 39,85 20,00 797,00 239,10 38785,80
5580 12,53 12,39 41,28 20,00 825,67 247,70 39033,50
5600 13,00 12,77 42,55 20,00 851,00 255,30 39288,80
5620 13,17 13,09 43,62 20,00 872,33 261,70 39550,50
5640 13,82 13,50 44,98 20,00 899,67 269,90 39820,40
5660 13,31 13,57 45,22 20,00 904,33 271,30 40091,70
5680 13,65 13,48 44,93 20,00 898,67 269,60 40361,30
5700 12,14 12,90 42,98 20,00 859,67 257,90 40619,20
5720 9,70 10,92 36,40 20,00 728,00 218,40 40837,60
5740 6,90 8,30 27,67 20,00 553,33 166,00 41003,60
5760 7,01 6,96 23,18 20,00 463,67 139,10 41142,70
5780 8,46 7,74 25,78 20,00 515,67 154,70 41297,40
5800 8,43 8,45 28,15 20,00 563,00 168,90 41466,30
5820 7,88 8,16 27,18 20,00 543,67 163,10 41629,40
5840 3,98 5,93 19,77 20,00 395,33 118,60 41748,00
5860 5,45 4,72 15,72 20,00 314,33 94,30 41842,30
5880 4,89 5,17 17,23 20,00 344,67 103,40 41945,70
5900 5,35 5,12 17,07 20,00 341,33 102,40 42048,10
5920 5,56 5,46 18,18 20,00 363,67 109,10 42157,20
5940 4,71 5,14 17,12 20,00 342,33 102,70 42259,90
5960 5,00 4,86 16,18 20,00 323,67 97,10 42357,00
5980 4,63 4,82 16,05 20,00 321,00 96,30 42453,30



6000 5,22 4,93 16,42 20,00 328,33 98,50 42551,80
6020 7,00 6,11 20,37 20,00 407,33 122,20 42674,00
6040 5,66 6,33 21,10 20,00 422,00 126,60 42800,60
6060 7,51 6,59 21,95 20,00 439,00 131,70 42932,30
6080 8,52 8,02 26,72 20,00 534,33 160,30 43092,60
6100 9,86 9,19 30,63 20,00 612,67 183,80 43276,40
6120 8,85 9,36 31,18 20,00 623,67 187,10 43463,50
6140 8,26 8,56 28,52 20,00 570,33 171,10 43634,60
6160 8,80 8,53 28,43 20,00 568,67 170,60 43805,20
6180 9,33 9,07 30,22 20,00 604,33 181,30 43986,50
6200 9,88 9,61 32,02 20,00 640,33 192,10 44178,60
6220 8,34 9,11 30,37 20,00 607,33 182,20 44360,80
6240 9,09 8,72 29,05 20,00 581,00 174,30 44535,10
6260 9,68 9,39 31,28 20,00 625,67 187,70 44722,80
6280 6,54 8,11 27,03 20,00 540,67 162,20 44885,00
6300 7,12 6,83 22,77 20,00 455,33 136,60 45021,60
6320 3,95 5,54 18,45 20,00 369,00 110,70 45132,30
6340 4,48 4,22 14,05 20,00 281,00 84,30 45216,60
6360 4,61 4,55 15,15 20,00 303,00 90,90 45307,50
6380 4,24 4,43 14,75 20,00 295,00 88,50 45396,00
6400 4,64 4,44 14,80 20,00 296,00 88,80 45484,80
6420 6,03 5,34 17,78 20,00 355,67 106,70 45591,50
6440 6,11 6,07 20,23 20,00 404,67 121,40 45712,90
6460 5,84 5,98 19,92 20,00 398,33 119,50 45832,40
6480 6,88 6,36 21,20 20,00 424,00 127,20 45959,60
6500 5,86 6,37 21,23 20,00 424,67 127,40 46087,00
6520 5,00 5,43 18,10 20,00 362,00 108,60 46195,60

6530,343 8,42 6,71 22,37 10,34 231,34 69,40 46265,00
46265,00



Enllaç 1
0 4,5

20 4,2 4,35 14,50 20 290,00 87,00 87,00
40 0 2,10 7,00 20 140,00 42,00 129,00
60 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00
80 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00

100 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00
120 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00
140 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00
160 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00
180 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 129,00

186,889 0 0,00 0,00 6,889 0,00 0,00 129,00
129,00

Enllaç 2
0 4,4

20 4,2 4,30 14,33 20 286,67 86,00 86,00
40 0 2,10 7,00 20 140,00 42,00 128,00
60 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
80 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00

100 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
120 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
140 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
160 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
180 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
200 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
220 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
240 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
260 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
280 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
300 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
320 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00
340 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 128,00

354,421 0 0,00 0,00 14,421 0,00 0,00 128,00
128,00



Ramal E
0 3,05

20 3,06 3,06 10,18 20 203,67 61,10 61,10
40 3,08 3,07 10,23 20 204,67 61,40 122,50
60 4,2 3,64 12,13 20 242,67 72,80 195,30
80 4,7 4,45 14,83 20 296,67 89,00 284,30

100 4,8 4,75 15,83 20 316,67 95,00 379,30
120 5,4 5,10 17,00 20 340,00 102,00 481,30
140 6,2 5,80 19,33 20 386,67 116,00 597,30
160 7,8 7,00 23,33 20 466,67 140,00 737,30
180 6,1 6,95 23,17 20 463,33 139,00 876,30
200 3,4 4,75 15,83 20 316,67 95,00 971,30
220 5 4,20 14,00 20 280,00 84,00 1055,30
240 5,9 5,45 18,17 20 363,33 109,00 1164,30
260 4,7 5,30 17,67 20 353,33 106,00 1270,30
280 5,4 5,05 16,83 20 336,67 101,00 1371,30
300 5,5 5,45 18,17 20 363,33 109,00 1480,30

303,897 4,9 5,20 17,33 3,897 67,55 20,26 1500,56
1500,56

Ramal S
0 3,05

20 3,06 3,06 10,18 20 203,67 61,10 61,10
40 3,08 3,07 10,23 20 204,67 61,40 122,50
60 4,2 3,64 12,13 20 242,67 72,80 195,30
80 4,7 4,45 14,83 20 296,67 89,00 284,30

100 4,8 4,75 15,83 20 316,67 95,00 379,30
120 5,4 5,10 17,00 20 340,00 102,00 481,30
140 6,2 5,80 19,33 20 386,67 116,00 597,30
160 7,8 7,00 23,33 20 466,67 140,00 737,30
180 6,1 6,95 23,17 20 463,33 139,00 876,30
200 3,4 4,75 15,83 20 316,67 95,00 971,30
220 5 4,20 14,00 20 280,00 84,00 1055,30
240 5,9 5,45 18,17 20 363,33 109,00 1164,30
260 4,7 5,30 17,67 20 353,33 106,00 1270,30
280 5,4 5,05 16,83 20 336,67 101,00 1371,30
300 5,5 5,45 18,17 20 363,33 109,00 1480,30
320 4,9 5,20 17,33 20 346,67 104,00 1584,30
340 4,3 4,60 15,33 20 306,67 92,00 1676,30
360 3,4 3,85 12,83 20 256,67 77,00 1753,30

361,821 3,2 3,30 11,00 1,821 20,03 6,01 1759,31
1759,31



PK TV T SA+SB/2 L(SA+SB)/2 ∆PK M2 VOL ACUM
0 0

20 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
60 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
80 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

100 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
120 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
140 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
160 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
180 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
200 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
220 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
240 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
260 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
280 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
300 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
320 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
340 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
360 0,10 0,05 0,17 20,00 3,33 1,00 1,00
380 3,30 1,70 5,67 20,00 113,33 34,00 35,00
400 0,00 1,65 5,50 20,00 110,00 33,00 68,00
420 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 68,00
440 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 68,00
460 5,10 2,55 8,50 20,00 170,00 51,00 119,00
480 9,20 7,15 23,83 20,00 476,67 143,00 262,00
500 9,60 9,40 31,33 20,00 626,67 188,00 450,00
520 9,40 9,50 31,67 20,00 633,33 190,00 640,00
540 9,40 9,40 31,33 20,00 626,67 188,00 828,00
560 9,10 9,25 30,83 20,00 616,67 185,00 1013,00
580 9,40 9,25 30,83 20,00 616,67 185,00 1198,00
600 9,10 9,25 30,83 20,00 616,67 185,00 1383,00
620 8,60 8,85 29,50 20,00 590,00 177,00 1560,00
640 8,00 8,30 27,67 20,00 553,33 166,00 1726,00
660 7,80 7,90 26,33 20,00 526,67 158,00 1884,00
680 7,80 7,80 26,00 20,00 520,00 156,00 2040,00
700 7,60 7,70 25,67 20,00 513,33 154,00 2194,00
720 7,50 7,55 25,17 20,00 503,33 151,00 2345,00
740 4,50 6,00 20,00 20,00 400,00 120,00 2465,00
760 0,00 2,25 7,50 20,00 150,00 45,00 2510,00
780 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2510,00
800 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2510,00
820 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2510,00
840 1,90 0,95 3,17 20,00 63,33 19,00 2529,00
860 3,10 2,50 8,33 20,00 166,67 50,00 2579,00
880 3,80 3,45 11,50 20,00 230,00 69,00 2648,00
900 3,70 3,75 12,50 20,00 250,00 75,00 2723,00
920 2,80 3,25 10,83 20,00 216,67 65,00 2788,00
940 0,00 1,40 4,67 20,00 93,33 28,00 2816,00
960 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2816,00
980 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2816,00

1000 1,70 0,85 2,83 20,00 56,67 17,00 2833,00
1020 2,00 1,85 6,17 20,00 123,33 37,00 2870,00
1040 0,00 1,00 3,33 20,00 66,67 20,00 2890,00
1060 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1080 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1100 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1120 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1140 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1160 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1180 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1200 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1220 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1240 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1260 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1280 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1300 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1320 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1340 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1360 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1380 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1400 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1420 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1440 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1460 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1480 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1500 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00



1520 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1540 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1560 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1580 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1600 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1620 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1640 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1660 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1680 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1700 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1720 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1740 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1760 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1780 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1800 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1820 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1840 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1860 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1880 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1900 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1920 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1940 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1960 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
1980 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2000 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2020 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2040 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2060 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2080 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2100 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2120 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2140 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2160 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2180 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2200 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2220 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2240 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2260 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2280 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2300 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2320 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2340 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2360 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2380 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2400 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2420 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2440 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2460 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2480 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2500 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2520 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2540 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2560 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2580 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2600 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2620 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2640 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2660 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2680 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2700 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2720 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2740 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2760 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2780 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2800 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2820 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2840 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2860 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2880 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2900 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2920 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2940 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2960 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
2980 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00



3000 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
3020 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 2890,00
3040 1,50 0,75 2,50 20,00 50,00 15,00 2905,00
3060 2,50 2,00 6,67 20,00 133,33 40,00 2945,00
3080 3,80 3,15 10,50 20,00 210,00 63,00 3008,00
3100 4,40 4,10 13,67 20,00 273,33 82,00 3090,00
3120 6,40 5,40 18,00 20,00 360,00 108,00 3198,00
3140 7,20 6,80 22,67 20,00 453,33 136,00 3334,00
3160 7,40 7,30 24,33 20,00 486,67 146,00 3480,00
3180 7,10 7,25 24,17 20,00 483,33 145,00 3625,00
3200 6,70 6,90 23,00 20,00 460,00 138,00 3763,00
3220 6,10 6,40 21,33 20,00 426,67 128,00 3891,00
3240 5,10 5,60 18,67 20,00 373,33 112,00 4003,00
3260 4,30 4,70 15,67 20,00 313,33 94,00 4097,00
3280 2,90 3,60 12,00 20,00 240,00 72,00 4169,00
3300 0,00 1,45 4,83 20,00 96,67 29,00 4198,00
3320 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3340 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3360 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3380 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3400 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3420 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3440 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3460 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3480 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3500 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3520 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3540 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3560 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3580 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3600 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3620 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3640 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3660 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3680 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3700 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3720 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3740 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3760 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 4198,00
3780 2,10 1,05 3,50 20,00 70,00 21,00 4219,00
3800 4,20 3,15 10,50 20,00 210,00 63,00 4282,00
3820 4,70 4,45 14,83 20,00 296,67 89,00 4371,00
3840 4,80 4,75 15,83 20,00 316,67 95,00 4466,00
3860 4,80 4,80 16,00 20,00 320,00 96,00 4562,00
3880 4,60 4,70 15,67 20,00 313,33 94,00 4656,00
3900 3,90 4,25 14,17 20,00 283,33 85,00 4741,00
3920 3,90 3,90 13,00 20,00 260,00 78,00 4819,00
3940 1,30 2,60 8,67 20,00 173,33 52,00 4871,00
3960 1,70 1,50 5,00 20,00 100,00 30,00 4901,00
3980 0,40 1,05 3,50 20,00 70,00 21,00 4922,00
4000 1,50 0,95 3,17 20,00 63,33 19,00 4941,00
4020 4,30 2,90 9,67 20,00 193,33 58,00 4999,00
4040 5,50 4,90 16,33 20,00 326,67 98,00 5097,00
4060 6,20 5,85 19,50 20,00 390,00 117,00 5214,00
4080 7,20 6,70 22,33 20,00 446,67 134,00 5348,00
4100 7,30 7,25 24,17 20,00 483,33 145,00 5493,00
4120 8,60 7,95 26,50 20,00 530,00 159,00 5652,00
4140 9,30 8,95 29,83 20,00 596,67 179,00 5831,00
4160 9,70 9,50 31,67 20,00 633,33 190,00 6021,00
4180 9,90 9,80 32,67 20,00 653,33 196,00 6217,00
4200 9,80 9,85 32,83 20,00 656,67 197,00 6414,00
4220 9,10 9,45 31,50 20,00 630,00 189,00 6603,00
4240 8,20 8,65 28,83 20,00 576,67 173,00 6776,00
4260 7,40 7,80 26,00 20,00 520,00 156,00 6932,00
4280 6,90 7,15 23,83 20,00 476,67 143,00 7075,00
4300 6,60 6,75 22,50 20,00 450,00 135,00 7210,00
4320 6,30 6,45 21,50 20,00 430,00 129,00 7339,00
4340 6,20 6,25 20,83 20,00 416,67 125,00 7464,00
4360 6,30 6,25 20,83 20,00 416,67 125,00 7589,00
4380 6,50 6,40 21,33 20,00 426,67 128,00 7717,00
4400 6,70 6,60 22,00 20,00 440,00 132,00 7849,00
4420 6,90 6,80 22,67 20,00 453,33 136,00 7985,00
4440 7,10 7,00 23,33 20,00 466,67 140,00 8125,00
4460 7,10 7,10 23,67 20,00 473,33 142,00 8267,00
4480 7,10 7,10 23,67 20,00 473,33 142,00 8409,00



4500 7,20 7,15 23,83 20,00 476,67 143,00 8552,00
4520 7,20 7,20 24,00 20,00 480,00 144,00 8696,00
4540 7,20 7,20 24,00 20,00 480,00 144,00 8840,00
4560 7,40 7,30 24,33 20,00 486,67 146,00 8986,00
4580 7,60 7,50 25,00 20,00 500,00 150,00 9136,00
4600 7,70 7,65 25,50 20,00 510,00 153,00 9289,00
4620 7,60 7,65 25,50 20,00 510,00 153,00 9442,00
4640 6,90 7,25 24,17 20,00 483,33 145,00 9587,00
4660 5,80 6,35 21,17 20,00 423,33 127,00 9714,00
4680 5,90 5,85 19,50 20,00 390,00 117,00 9831,00
4700 6,00 5,95 19,83 20,00 396,67 119,00 9950,00
4720 9,20 7,60 25,33 20,00 506,67 152,00 10102,00
4740 10,00 9,60 32,00 20,00 640,00 192,00 10294,00
4760 11,50 10,75 35,83 20,00 716,67 215,00 10509,00
4780 12,20 11,85 39,50 20,00 790,00 237,00 10746,00
4800 12,10 12,15 40,50 20,00 810,00 243,00 10989,00
4820 11,30 11,70 39,00 20,00 780,00 234,00 11223,00
4840 9,80 10,55 35,17 20,00 703,33 211,00 11434,00
4860 9,60 9,70 32,33 20,00 646,67 194,00 11628,00
4880 9,60 9,60 32,00 20,00 640,00 192,00 11820,00
4900 9,00 9,30 31,00 20,00 620,00 186,00 12006,00
4920 8,00 8,50 28,33 20,00 566,67 170,00 12176,00
4940 7,80 7,90 26,33 20,00 526,67 158,00 12334,00
4960 8,00 7,90 26,33 20,00 526,67 158,00 12492,00
4980 8,20 8,10 27,00 20,00 540,00 162,00 12654,00
5000 7,90 8,05 26,83 20,00 536,67 161,00 12815,00
5020 7,70 7,80 26,00 20,00 520,00 156,00 12971,00
5040 7,60 7,65 25,50 20,00 510,00 153,00 13124,00
5060 7,50 7,55 25,17 20,00 503,33 151,00 13275,00
5080 7,30 7,40 24,67 20,00 493,33 148,00 13423,00
5100 5,50 6,40 21,33 20,00 426,67 128,00 13551,00
5120 5,50 5,50 18,33 20,00 366,67 110,00 13661,00
5140 6,10 5,80 19,33 20,00 386,67 116,00 13777,00
5160 6,70 6,40 21,33 20,00 426,67 128,00 13905,00
5180 7,90 7,30 24,33 20,00 486,67 146,00 14051,00
5200 8,50 8,20 27,33 20,00 546,67 164,00 14215,00
5220 8,80 8,65 28,83 20,00 576,67 173,00 14388,00
5240 9,60 9,20 30,67 20,00 613,33 184,00 14572,00
5260 10,20 9,90 33,00 20,00 660,00 198,00 14770,00
5280 10,20 10,20 34,00 20,00 680,00 204,00 14974,00
5300 10,70 10,45 34,83 20,00 696,67 209,00 15183,00
5320 11,40 11,05 36,83 20,00 736,67 221,00 15404,00
5340 12,00 11,70 39,00 20,00 780,00 234,00 15638,00
5360 12,30 12,15 40,50 20,00 810,00 243,00 15881,00
5380 12,30 12,30 41,00 20,00 820,00 246,00 16127,00
5400 12,00 12,15 40,50 20,00 810,00 243,00 16370,00
5420 11,50 11,75 39,17 20,00 783,33 235,00 16605,00
5440 10,70 11,10 37,00 20,00 740,00 222,00 16827,00
5460 10,50 10,60 35,33 20,00 706,67 212,00 17039,00
5480 7,90 9,20 30,67 20,00 613,33 184,00 17223,00
5500 8,40 8,15 27,17 20,00 543,33 163,00 17386,00
5520 10,10 9,25 30,83 20,00 616,67 185,00 17571,00
5540 11,70 10,90 36,33 20,00 726,67 218,00 17789,00
5560 12,20 11,95 39,83 20,00 796,67 239,00 18028,00
5580 12,50 12,35 41,17 20,00 823,33 247,00 18275,00
5600 13,00 12,75 42,50 20,00 850,00 255,00 18530,00
5620 13,20 13,10 43,67 20,00 873,33 262,00 18792,00
5640 13,80 13,50 45,00 20,00 900,00 270,00 19062,00
5660 13,30 13,55 45,17 20,00 903,33 271,00 19333,00
5680 13,60 13,45 44,83 20,00 896,67 269,00 19602,00
5700 12,10 12,85 42,83 20,00 856,67 257,00 19859,00
5720 9,70 10,90 36,33 20,00 726,67 218,00 20077,00
5740 6,90 8,30 27,67 20,00 553,33 166,00 20243,00
5760 7,00 6,95 23,17 20,00 463,33 139,00 20382,00
5780 8,50 7,75 25,83 20,00 516,67 155,00 20537,00
5800 8,40 8,45 28,17 20,00 563,33 169,00 20706,00
5820 7,90 8,15 27,17 20,00 543,33 163,00 20869,00
5840 4,00 5,95 19,83 20,00 396,67 119,00 20988,00
5860 0,00 2,00 6,67 20,00 133,33 40,00 21028,00
5880 0,70 0,35 1,17 20,00 23,33 7,00 21035,00
5900 0,00 0,35 1,17 20,00 23,33 7,00 21042,00
5920 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 21042,00
5940 0,70 0,35 1,17 20,00 23,33 7,00 21049,00
5960 3,40 2,05 6,83 20,00 136,67 41,00 21090,00
5980 1,10 2,25 7,50 20,00 150,00 45,00 21135,00



6000 2,70 1,90 6,33 20,00 126,67 38,00 21173,00
6020 7,00 4,85 16,17 20,00 323,33 97,00 21270,00
6040 5,70 6,35 21,17 20,00 423,33 127,00 21397,00
6060 7,50 6,60 22,00 20,00 440,00 132,00 21529,00
6080 8,50 8,00 26,67 20,00 533,33 160,00 21689,00
6100 9,90 9,20 30,67 20,00 613,33 184,00 21873,00
6120 8,80 9,35 31,17 20,00 623,33 187,00 22060,00
6140 8,30 8,55 28,50 20,00 570,00 171,00 22231,00
6160 8,80 8,55 28,50 20,00 570,00 171,00 22402,00
6180 9,30 9,05 30,17 20,00 603,33 181,00 22583,00
6200 9,90 9,60 32,00 20,00 640,00 192,00 22775,00
6220 8,30 9,10 30,33 20,00 606,67 182,00 22957,00
6240 9,10 8,70 29,00 20,00 580,00 174,00 23131,00
6260 9,70 9,40 31,33 20,00 626,67 188,00 23319,00
6280 6,50 8,10 27,00 20,00 540,00 162,00 23481,00
6300 7,10 6,80 22,67 20,00 453,33 136,00 23617,00
6320 3,90 5,50 18,33 20,00 366,67 110,00 23727,00
6340 4,50 4,20 14,00 20,00 280,00 84,00 23811,00
6360 4,60 4,55 15,17 20,00 303,33 91,00 23902,00
6380 4,20 4,40 14,67 20,00 293,33 88,00 23990,00
6400 0,00 2,10 7,00 20,00 140,00 42,00 24032,00
6420 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00
6440 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00
6460 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00
6480 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00
6500 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00
6520 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 24032,00

6530,343 0,00 0,00 0,00 10,34 0,00 0,00 24032,00
24032,00



Enllaç 1
0 0

20 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
40 3,5 1,75 5,83 20 116,67 35,00 35,00
60 4,3 3,90 13,00 20 260,00 78,00 113,00
80 4,4 4,35 14,50 20 290,00 87,00 200,00

100 4,8 4,60 15,33 20 306,67 92,00 292,00
120 5,3 5,05 16,83 20 336,67 101,00 393,00
140 5,4 5,35 17,83 20 356,67 107,00 500,00
160 4,6 5,00 16,67 20 333,33 100,00 600,00
180 8,8 6,70 22,33 20 446,67 134,00 734,00

186,889 8,8 8,80 29,33 6,889 202,08 60,62 794,62
794,62

Enllaç 2
0

20 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
40 3,7 1,85 6,17 20 123,33 37,00 37,00
60 4,4 4,05 13,50 20 270,00 81,00 118,00
80 5,1 4,75 15,83 20 316,67 95,00 213,00

100 5,9 5,50 18,33 20 366,67 110,00 323,00
120 6,7 6,30 21,00 20 420,00 126,00 449,00
140 7,6 7,15 23,83 20 476,67 143,00 592,00
160 8,5 8,05 26,83 20 536,67 161,00 753,00
180 9,3 8,90 29,67 20 593,33 178,00 931,00
200 9,9 9,60 32,00 20 640,00 192,00 1123,00
220 10,4 10,15 33,83 20 676,67 203,00 1326,00
240 10,8 10,60 35,33 20 706,67 212,00 1538,00
260 11,1 10,95 36,50 20 730,00 219,00 1757,00
280 11,1 11,10 37,00 20 740,00 222,00 1979,00
300 11,2 11,15 37,17 20 743,33 223,00 2202,00
320 9,9 10,55 35,17 20 703,33 211,00 2413,00
340 7,5 8,70 29,00 20 580,00 174,00 2587,00

354,421 7,2 7,35 24,50 14,421 353,31 105,99 2692,99
2692,99



Ramal E
0 0

20 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
40 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
60 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
80 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00

100 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
120 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
140 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
160 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
180 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
200 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
220 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
240 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
260 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
280 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
300 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00

303,897 0 0,00 0,00 3,897 0,00 0,00 0,00
0,00

Ramal S
0 0

20 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
40 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
60 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
80 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00

100 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
120 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
140 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
160 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
180 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
200 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
220 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
240 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
260 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
280 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
300 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
320 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
340 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00
360 0 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00

361,821 0,5 0,25 0,83 1,821 1,52 0,46 0,46
0,46



PK SS D SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM SS T SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM
0 8,54 0

20 8,53 8,54 20,00 170,70 170,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
40 8,53 8,53 20,00 170,60 341,30 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
60 8,54 8,54 20,00 170,70 512,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
80 8,54 8,54 20,00 170,80 682,80 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

100 8,53 8,54 20,00 170,70 853,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
120 8,52 8,53 20,00 170,50 1024,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
140 8,52 8,52 20,00 170,40 1194,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
160 8,51 8,52 20,00 170,30 1364,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
180 8,51 8,51 20,00 170,20 1534,90 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
200 8,51 8,51 20,00 170,20 1705,10 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
220 8,51 8,51 20,00 170,20 1875,30 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
240 8,51 8,51 20,00 170,20 2045,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
260 8,51 8,51 20,00 170,20 2215,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
280 8,52 8,52 20,00 170,30 2386,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
300 8,53 8,53 20,00 170,50 2556,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
320 8,54 8,54 20,00 170,70 2727,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
340 8,54 8,54 20,00 170,80 2898,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
360 8,20 8,37 20,00 167,40 3065,40 0,40 0,20 20,00 4,00 4,00
380 2,50 5,35 20,00 107,00 3172,40 6,50 3,45 20,00 69,00 73,00
400 8,51 5,51 20,00 110,10 3282,50 0,00 3,25 20,00 65,00 138,00
420 8,51 8,51 20,00 170,20 3452,70 0,00 0,00 20,00 0,00 138,00
440 8,51 8,51 20,00 170,20 3622,90 0,00 0,00 20,00 0,00 138,00
460 4,70 6,61 20,00 132,10 3755,00 4,30 2,15 20,00 43,00 181,00
480 0,00 2,35 20,00 47,00 3802,00 9,40 6,85 20,00 137,00 318,00
500 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 506,00
520 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 694,00
540 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 882,00
560 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1070,00
580 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1258,00
600 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1446,00
620 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1634,00
640 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1822,00
660 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 2010,00
680 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 2198,00
700 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 2386,00
720 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 2574,00
740 0,00 0,00 20,00 0,00 3802,00 9,40 9,40 20,00 188,00 2762,00
760 8,51 4,26 20,00 85,10 3887,10 0,00 4,70 20,00 94,00 2856,00
780 8,51 8,51 20,00 170,20 4057,30 0,00 0,00 20,00 0,00 2856,00
800 8,51 8,51 20,00 170,20 4227,50 0,00 0,00 20,00 0,00 2856,00
820 8,51 8,51 20,00 170,20 4397,70 0,00 0,00 20,00 0,00 2856,00
840 5,10 6,81 20,00 136,10 4533,80 4,00 2,00 20,00 40,00 2896,00
860 0,60 2,85 20,00 57,00 4590,80 8,00 6,00 20,00 120,00 3016,00
880 0,00 0,30 20,00 6,00 4596,80 9,06 8,53 20,00 170,60 3186,60
900 0,00 0,00 20,00 0,00 4596,80 9,07 9,07 20,00 181,30 3367,90
920 1,20 0,60 20,00 12,00 4608,80 7,40 8,24 20,00 164,70 3532,60
940 7,30 4,25 20,00 85,00 4693,80 1,00 4,20 20,00 84,00 3616,60
960 8,10 7,70 20,00 154,00 4847,80 0,10 0,55 20,00 11,00 3627,60
980 6,40 7,25 20,00 145,00 4992,80 2,30 1,20 20,00 24,00 3651,60

1000 5,60 6,00 20,00 120,00 5112,80 3,30 2,80 20,00 56,00 3707,60
1020 5,40 5,50 20,00 110,00 5222,80 3,50 3,40 20,00 68,00 3775,60
1040 8,51 6,96 20,00 139,10 5361,90 0,00 1,75 20,00 35,00 3810,60
1060 8,51 8,51 20,00 170,20 5532,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1080 8,51 8,51 20,00 170,20 5702,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1100 8,51 8,51 20,00 170,20 5872,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1120 8,51 8,51 20,00 170,20 6042,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1140 8,51 8,51 20,00 170,20 6212,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1160 8,51 8,51 20,00 170,20 6383,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1180 8,51 8,51 20,00 170,20 6553,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1200 8,52 8,52 20,00 170,30 6723,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1220 8,53 8,53 20,00 170,50 6894,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1240 8,54 8,54 20,00 170,70 7064,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1260 8,54 8,54 20,00 170,80 7235,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1280 8,52 8,53 20,00 170,60 7406,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1300 8,52 8,52 20,00 170,40 7576,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1320 8,51 8,52 20,00 170,30 7746,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1340 8,51 8,51 20,00 170,20 7917,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1360 8,51 8,51 20,00 170,20 8087,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1380 8,51 8,51 20,00 170,20 8257,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1400 8,52 8,52 20,00 170,30 8427,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1420 8,53 8,53 20,00 170,50 8598,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1440 8,54 8,54 20,00 170,70 8769,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1460 8,53 8,54 20,00 170,70 8939,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1480 8,53 8,53 20,00 170,60 9110,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1500 8,53 8,53 20,00 170,60 9280,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60



1520 8,54 8,54 20,00 170,70 9451,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1540 8,53 8,54 20,00 170,70 9622,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1560 8,54 8,54 20,00 170,70 9793,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1580 8,54 8,54 20,00 170,80 9963,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1600 8,54 8,54 20,00 170,80 10134,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1620 8,53 8,54 20,00 170,70 10305,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1640 8,53 8,53 20,00 170,60 10475,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1660 8,54 8,54 20,00 170,70 10646,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1680 8,54 8,54 20,00 170,80 10817,40 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1700 8,54 8,54 20,00 170,80 10988,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1720 8,53 8,54 20,00 170,70 11158,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1740 8,53 8,53 20,00 170,60 11329,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1760 8,53 8,53 20,00 170,60 11500,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1780 8,54 8,54 20,00 170,70 11670,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1800 8,54 8,54 20,00 170,80 11841,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1820 8,53 8,54 20,00 170,70 12012,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1840 8,52 8,53 20,00 170,50 12182,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1860 8,52 8,52 20,00 170,40 12353,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1880 8,51 8,52 20,00 170,30 12523,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1900 8,51 8,51 20,00 170,20 12693,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1920 8,51 8,51 20,00 170,20 12863,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1940 8,51 8,51 20,00 170,20 13034,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1960 8,51 8,51 20,00 170,20 13204,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
1980 8,51 8,51 20,00 170,20 13374,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2000 8,52 8,52 20,00 170,30 13544,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2020 8,53 8,53 20,00 170,50 13715,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2040 8,53 8,53 20,00 170,60 13885,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2060 8,54 8,54 20,00 170,70 14056,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2080 8,54 8,54 20,00 170,80 14227,40 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2100 8,53 8,54 20,00 170,70 14398,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2120 8,53 8,53 20,00 170,60 14568,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2140 8,53 8,53 20,00 170,60 14739,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2160 8,54 8,54 20,00 170,70 14910,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2180 8,53 8,54 20,00 170,70 15080,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2200 8,53 8,53 20,00 170,60 15251,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2220 8,53 8,53 20,00 170,60 15421,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2240 8,53 8,53 20,00 170,60 15592,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2260 8,54 8,54 20,00 170,70 15763,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2280 8,54 8,54 20,00 170,80 15934,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2300 8,53 8,54 20,00 170,70 16104,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2320 8,54 8,54 20,00 170,70 16275,40 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2340 8,53 8,54 20,00 170,70 16446,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2360 8,52 8,53 20,00 170,50 16616,60 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2380 8,52 8,52 20,00 170,40 16787,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2400 8,51 8,52 20,00 170,30 16957,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2420 8,51 8,51 20,00 170,20 17127,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2440 8,51 8,51 20,00 170,20 17297,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2460 8,51 8,51 20,00 170,20 17467,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2480 8,51 8,51 20,00 170,20 17638,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2500 8,51 8,51 20,00 170,20 17808,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2520 8,51 8,51 20,00 170,20 17978,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2540 8,51 8,51 20,00 170,20 18148,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2560 8,51 8,51 20,00 170,20 18318,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2580 8,51 8,51 20,00 170,20 18489,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2600 8,51 8,51 20,00 170,20 18659,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2620 8,51 8,51 20,00 170,20 18829,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2640 8,51 8,51 20,00 170,20 18999,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2660 8,52 8,52 20,00 170,30 19170,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2680 8,53 8,53 20,00 170,50 19340,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2700 8,54 8,54 20,00 170,70 19511,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2720 8,54 8,54 20,00 170,80 19682,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2740 8,53 8,54 20,00 170,70 19852,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2760 8,52 8,53 20,00 170,50 20023,20 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2780 8,51 8,52 20,00 170,30 20193,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2800 8,51 8,51 20,00 170,20 20363,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2820 8,51 8,51 20,00 170,20 20533,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2840 8,51 8,51 20,00 170,20 20704,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2860 8,51 8,51 20,00 170,20 20874,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2880 8,51 8,51 20,00 170,20 21044,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2900 8,51 8,51 20,00 170,20 21214,70 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2920 8,51 8,51 20,00 170,20 21384,90 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2940 8,51 8,51 20,00 170,20 21555,10 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2960 8,51 8,51 20,00 170,20 21725,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
2980 11,14 9,83 20,00 196,50 21921,80 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60



3000 8,51 9,83 20,00 196,50 22118,30 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
3020 8,51 8,51 20,00 170,20 22288,50 0,00 0,00 20,00 0,00 3810,60
3040 5,90 7,21 20,00 144,10 22432,60 3,10 1,55 20,00 31,00 3841,60
3060 3,40 4,65 20,00 93,00 22525,60 5,60 4,35 20,00 87,00 3928,60
3080 0,00 1,70 20,00 34,00 22559,60 9,19 7,40 20,00 147,90 4076,50
3100 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,34 9,27 20,00 185,30 4261,80
3120 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,37 20,00 187,40 4449,20
3140 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 4637,20
3160 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 4825,20
3180 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 5013,20
3200 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 5201,20
3220 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 5389,20
3240 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 5577,20
3260 0,00 0,00 20,00 0,00 22559,60 9,40 9,40 20,00 188,00 5765,20
3280 1,60 0,80 20,00 16,00 22575,60 7,10 8,25 20,00 165,00 5930,20
3300 8,52 5,06 20,00 101,20 22676,80 0,00 3,55 20,00 71,00 6001,20
3320 8,53 8,53 20,00 170,50 22847,30 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3340 8,54 8,54 20,00 170,70 23018,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3360 8,53 8,54 20,00 170,70 23188,70 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3380 8,54 8,54 20,00 170,70 23359,40 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3400 8,54 8,54 20,00 170,80 23530,20 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3420 8,53 8,54 20,00 170,70 23700,90 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3440 8,53 8,53 20,00 170,60 23871,50 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3460 8,54 8,54 20,00 170,70 24042,20 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3480 8,53 8,54 20,00 170,70 24212,90 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3500 8,53 8,53 20,00 170,60 24383,50 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3520 8,54 8,54 20,00 170,70 24554,20 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3540 8,54 8,54 20,00 170,80 24725,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3560 8,53 8,54 20,00 170,70 24895,70 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3580 8,53 8,53 20,00 170,60 25066,30 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3600 8,54 8,54 20,00 170,70 25237,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3620 8,53 8,54 20,00 170,70 25407,70 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3640 8,53 8,53 20,00 170,60 25578,30 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3660 8,54 8,54 20,00 170,70 25749,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3680 8,65 8,60 20,00 171,90 25920,90 0,00 0,00 20,00 0,00 6001,20
3700 7,30 7,98 20,00 159,50 26080,40 1,50 0,75 20,00 15,00 6016,20
3720 8,51 7,91 20,00 158,10 26238,50 0,00 0,75 20,00 15,00 6031,20
3740 8,51 8,51 20,00 170,20 26408,70 0,00 0,00 20,00 0,00 6031,20
3760 8,51 8,51 20,00 170,20 26578,90 0,00 0,00 20,00 0,00 6031,20
3780 4,00 6,26 20,00 125,10 26704,00 5,00 2,50 20,00 50,00 6081,20
3800 0,00 2,00 20,00 40,00 26744,00 9,22 7,11 20,00 142,20 6223,40
3820 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 9,40 9,31 20,00 186,20 6409,60
3840 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 9,39 9,40 20,00 187,90 6597,50
3860 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 9,39 9,39 20,00 187,80 6785,30
3880 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 9,39 9,39 20,00 187,80 6973,10
3900 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 9,23 9,31 20,00 186,20 7159,30
3920 0,00 0,00 20,00 0,00 26744,00 8,99 9,11 20,00 182,20 7341,50
3940 6,10 3,05 20,00 61,00 26805,00 2,80 5,90 20,00 117,90 7459,40
3960 4,80 5,45 20,00 109,00 26914,00 4,00 3,40 20,00 68,00 7527,40
3980 7,50 6,15 20,00 123,00 27037,00 1,10 2,55 20,00 51,00 7578,40
4000 5,20 6,35 20,00 127,00 27164,00 3,60 2,35 20,00 47,00 7625,40
4020 0,00 2,60 20,00 52,00 27216,00 9,40 6,50 20,00 130,00 7755,40
4040 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 7943,40
4060 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,40 20,00 187,90 8131,30
4080 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,41 9,40 20,00 188,00 8319,30
4100 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,42 20,00 188,40 8507,70
4120 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 8696,30
4140 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 8884,90
4160 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 9073,50
4180 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 9262,10
4200 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 9450,70
4220 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 9639,30
4240 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 9827,90
4260 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10016,50
4280 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10205,10
4300 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10393,70
4320 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10582,30
4340 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10770,90
4360 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 10959,50
4380 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 11148,10
4400 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 11336,70
4420 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 11525,30
4440 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 11713,90
4460 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 11902,50
4480 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 12091,10



4500 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 12279,70
4520 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 12468,30
4540 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 12656,90
4560 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 12845,50
4580 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,41 9,42 20,00 188,40 13033,90
4600 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,40 20,00 188,00 13221,90
4620 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 187,90 13409,80
4640 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 13597,80
4660 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 13785,80
4680 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 13973,80
4700 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 14161,80
4720 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 14349,80
4740 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 14537,80
4760 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 14725,80
4780 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 14913,80
4800 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 15101,80
4820 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 15289,80
4840 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 15477,80
4860 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 15665,80
4880 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 15853,80
4900 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 16041,80
4920 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,40 20,00 187,90 16229,70
4940 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,39 20,00 187,80 16417,50
4960 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,39 20,00 187,80 16605,30
4980 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,39 20,00 187,80 16793,10
5000 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 187,90 16981,00
5020 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 17169,00
5040 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 17357,00
5060 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 17545,00
5080 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 17733,00
5100 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 17921,00
5120 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 18109,00
5140 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 18297,00
5160 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 18485,00
5180 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 18673,00
5200 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 18861,00
5220 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,40 20,00 187,90 19048,90
5240 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,41 9,40 20,00 188,00 19236,90
5260 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,42 20,00 188,40 19425,30
5280 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 19613,90
5300 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 19802,50
5320 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 19991,10
5340 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 20179,70
5360 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 20368,30
5380 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 20556,90
5400 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 20745,50
5420 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 20934,10
5440 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 21122,70
5460 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 21311,30
5480 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 21499,90
5500 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,43 9,43 20,00 188,60 21688,50
5520 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,41 9,42 20,00 188,40 21876,90
5540 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,39 9,40 20,00 188,00 22064,90
5560 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 187,90 22252,80
5580 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 22440,80
5600 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 22628,80
5620 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 22816,80
5640 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23004,80
5660 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23192,80
5680 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23380,80
5700 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23568,80
5720 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23756,80
5740 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 23944,80
5760 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 24132,80
5780 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 24320,80
5800 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 24508,80
5820 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,40 9,40 20,00 188,00 24696,80
5840 0,00 0,00 20,00 0,00 27216,00 9,18 9,29 20,00 185,80 24882,60
5860 8,51 4,26 20,00 85,10 27301,10 0,00 4,59 20,00 91,80 24974,40
5880 7,70 8,11 20,00 162,10 27463,20 1,30 0,65 20,00 13,00 24987,40
5900 0,00 3,85 20,00 77,00 27540,20 8,51 4,91 20,00 98,10 25085,50
5920 8,51 4,26 20,00 85,10 27625,30 0,00 4,26 20,00 85,10 25170,60
5940 7,20 7,86 20,00 157,10 27782,40 1,80 0,90 20,00 18,00 25188,60
5960 2,30 4,75 20,00 95,00 27877,40 6,70 4,25 20,00 85,00 25273,60
5980 7,00 4,65 20,00 93,00 27970,40 2,00 4,35 20,00 87,00 25360,60



6000 5,00 6,00 20,00 120,00 28090,40 4,00 3,00 20,00 60,00 25420,60
6020 0,00 2,50 20,00 50,00 28140,40 9,40 6,70 20,00 134,00 25554,60
6040 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 25742,60
6060 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 25930,60
6080 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 26118,60
6100 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 26306,60
6120 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 26494,60
6140 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 26682,60
6160 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 26870,60
6180 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 27058,60
6200 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 27246,60
6220 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,39 9,40 20,00 187,90 27434,50
6240 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 187,90 27622,40
6260 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,39 9,40 20,00 187,90 27810,30
6280 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,39 9,39 20,00 187,80 27998,10
6300 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,39 9,39 20,00 187,80 28185,90
6320 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,32 9,36 20,00 187,10 28373,00
6340 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,36 20,00 187,20 28560,20
6360 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 28748,20
6380 0,00 0,00 20,00 0,00 28140,40 9,40 9,40 20,00 188,00 28936,20
6400 8,51 4,26 20,00 85,10 28225,50 0,00 4,70 20,00 94,00 29030,20
6420 8,51 8,51 20,00 170,20 28395,70 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20
6440 8,51 8,51 20,00 170,20 28565,90 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20
6460 8,52 8,52 20,00 170,30 28736,20 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20
6480 8,53 8,53 20,00 170,50 28906,70 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20
6500 8,54 8,54 20,00 170,70 29077,40 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20
6520 8,53 8,54 20,00 170,70 29248,10 0,00 0,00 20,00 0,00 29030,20

6530,343 8,42 8,48 10,34 87,66 29335,76 0,00 0,00 10,34 0,00 29030,20
29335,76 29030,20



Enllaç 1
0 0,00 9,40

20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 188,00
40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 376,00
60 8,51 4,26 20,00 85,10 85,10 0,00 4,70 20,00 94,00 470,00
80 8,51 8,51 20,00 170,20 255,30 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00

100 8,51 8,51 20,00 170,20 425,50 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00
120 8,52 8,52 20,00 170,30 595,80 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00
140 8,53 8,53 20,00 170,50 766,30 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00
160 8,54 8,54 20,00 170,70 937,00 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00
180 8,53 8,54 20,00 170,70 1107,70 0,00 0,00 20,00 0,00 470,00

186,889 8,42 8,48 6,89 58,38 1166,08 0,00 0,00 6,89 0,00 470,00
1166,08 470,00

Enllaç 2
0 0,00 9,40

20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 188,00
40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,40 20,00 187,90 375,90
60 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 187,90 563,80
80 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,40 20,00 187,90 751,70

100 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,39 20,00 187,80 939,50
120 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,39 20,00 187,80 1127,30
140 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,32 9,36 20,00 187,10 1314,40
160 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,36 20,00 187,20 1501,60
180 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1689,60
200 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1877,60
220 8,51 4,26 20,00 85,10 85,10 0,00 4,70 20,00 94,00 1971,60
240 8,51 8,51 20,00 170,20 255,30 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60
260 8,51 8,51 20,00 170,20 425,50 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60
280 8,52 8,52 20,00 170,30 595,80 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60
300 8,53 8,53 20,00 170,50 766,30 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60
320 8,54 8,54 20,00 170,70 937,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60
340 8,53 8,54 20,00 170,70 1107,70 0,00 0,00 20,00 0,00 1971,60

354,421 8,42 8,48 14,42 122,22 1229,92 0,00 0,00 14,42 0,00 1971,60
1229,92 1971,60



Ramal E
0 0,00 9,39

20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 187,90 187,90
40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,40 20,00 187,90 375,80
60 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,39 20,00 187,80 563,60
80 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,39 9,39 20,00 187,80 751,40

100 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,32 9,36 20,00 187,10 938,50
120 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,36 20,00 187,20 1125,70
140 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1313,70
160 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 9,40 9,40 20,00 188,00 1501,70
180 8,51 4,26 20,00 85,10 85,10 0,00 4,70 20,00 94,00 1595,70
200 8,51 8,51 20,00 170,20 255,30 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70
220 8,51 8,51 20,00 170,20 425,50 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70
240 8,52 8,52 20,00 170,30 595,80 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70
260 8,53 8,53 20,00 170,50 766,30 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70
280 8,54 8,54 20,00 170,70 937,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70
300 8,53 8,54 20,00 170,70 1107,70 0,00 0,00 20,00 0,00 1595,70

303,897 8,42 8,48 3,90 33,03 1140,73 0,00 0,00 3,90 0,00 1595,70
1140,73 1595,70

Ramal S
0 8,52 0,00

20 8,53 8,53 20,00 170,50 170,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
40 8,54 8,54 20,00 170,70 341,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
60 8,53 8,54 20,00 170,70 511,90 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
80 8,54 8,54 20,00 170,70 682,60 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

100 8,54 8,54 20,00 170,80 853,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
120 8,53 8,54 20,00 170,70 1024,10 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
140 8,53 8,53 20,00 170,60 1194,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
160 8,54 8,54 20,00 170,70 1365,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
180 8,53 8,54 20,00 170,70 1536,10 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
200 8,53 8,53 20,00 170,60 1706,70 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
220 8,54 8,54 20,00 170,70 1877,40 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
240 8,54 8,54 20,00 170,80 2048,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
260 8,53 8,54 20,00 170,70 2218,90 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
280 8,53 8,53 20,00 170,60 2389,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
300 8,54 8,54 20,00 170,70 2560,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
320 8,53 8,54 20,00 170,70 2730,90 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
340 8,53 8,53 20,00 170,60 2901,50 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00
360 8,54 8,54 20,00 170,70 3072,20 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00

361,821 8,65 8,60 1,82 15,65 3087,85 0,00 0,00 1,82 0,00 0,00
3087,85 0,00
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Apèndix 2  
 

Plànol de les zones d’acopi proposades. 
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Ferms i paviments 
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1 . Introducció 
 

El present annex de ferms i paviments té per objectiu definir el paquet de ferm més apropiat per 
la carretera objecte del  present projecte. Aquest és un dels elements estructurals bàsics de la 
carretera per garantir la correcta funcionalitat i seguretat.  

L’acció del trànsit fonamental a l’hora de determinar el paquet del ferm necessari és el trànsit 
pesat que es preveu que circuli per la carretera, el qual s’ha determinat a l’annex corresponent 
(Annex 4. Transit). D’acord amb aquesta intensitat, es determinaran mitjançant criteris 
d’optimització tècnica i econòmica en el present annex les capes de mescla bituminosa 
necessàries per a la carretera objecte del present projecte. Aquesta determinació es seguirà 
segons el que es defineix a la Norma 6.1 – I.C. 

En aquest sentit, cal destacar que el paviment d’una carretera és un dels elements més 
importants d’aquesta, donat que ha d’acomplir amb les següents funcions: 

• Proporcionar una superfície de rodament segura, còmode i de característiques 
permanents sota les càrregues repartides del trànsit al llarg d’un període suficientment 
llarg de temps (període de projecte) durant el qual només seran necessàries algunes 
actuacions ocasionals de conservació, locals o de menor cost. 

• Resistir les accions del trànsit previst al llarg del període de projecte i repartir les 
pressions verticals exercides per les càrregues, de forma que a la explanada només 
arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la seva capacitat portant. Les 
deformacions recuperables o permanents que es produeixin tant a l’esplanada com a 
les diferents capes del ferm hauran de ser admissibles, tenint en compte la repetició de 
càrregues i la resistència a la fatiga dels materials. 

• Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions, amb els seus 
efectes sobre la resistència a l’esforç tallant dels sòls. A més a més, en cimes molt 
freds, el paviment constitueix una protecció contra els efectes de les glaçades i el 
desglaç. 

2. Dades de partida 
 

Per tal de definir el dimensionament del paquet del ferm cal tenir present els següents 
aspectes: 

• Trànsit pesat a l’any de posada en servei. 
• Categoria de l’esplanada disponible. 
• Materials possibles per a la seva utilització en les diferents capes del ferm. 
• Variables climàtiques. 
• Capes del ferm als vorals. 
• Condicionants econòmics. 
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3. Factors de dimensionament 

3.1. Trànsit pesat 
 

Tal i com es recull detalladament a l’Annex número 4, corresponent a l’estudi de trànsit, en el 
seu apartat 4 s’ha realitzat la prognosi de trànsit i s’ha conclòs que la IMDp a l’any de la posada 
en servei del condicionament de la carretera, any 2016, serà de: 

 

 

L’estudi de les dades recollides l’Annex de l’estudi del Trànsit dóna una que la circulació de 
vehicles pesats es reparteix equilibradament al 50% per cada sentit de circulació, de manera 
que en carreteres convencionals de 2 carrils, una per cada sentit de circulació, com és el cas 
de la carretera objecte del present projecte, incideix sobre cada carril la meitat dels vehicles 
pesats, de manera que la IMDp a considerar per carril serà: 

 

 

Aquest valor,  d’acord amb el que s’especifica a l’apartat de categories de trànsit pesat de la 
norma 6.1 – I.C., de les 8 categories que es defineixen, en el cas de la carretera objecte del 
present projecte li correspon la menor, essent aquesta la T42, la qual es defineix com aquella 
intensitat menor a 25 vehicles pesats/dia que circulen pel carril de projecte.         

 

3.2. Esplanada 
 

D’acord amb l’annex número 7, referent a la geologia i geotècnia, en el seu apartat 5.2 s’ha 
definit l’execució d’una esplanada de categoria E2, tant en desmunt com en terraplè al llarg de 
tot el recorregut.  

 

  

Figura 1.- Formació de la esplanada segons la Norma 6.1 - IC 

IMDp2013 = 33 

IMDpc2013 = 17 
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Aquesta esplanada E2, s’executarà sobre un sòl tolerable mitjançant un paquet de 75 cm de sòl 
seleccionat. Tal i com s’especifica al corresponent annex número 7, l’esplanada es realitzarà 
sempre que sigui possible amb material sobrant procedent de la pròpia excavació de l’obra. .         

 

3.3. Secció del ferm 
 

D’acord amb els 2 factors de dimensionament anterior, en base al trànsit pesant que es preveu 
que circuli per la carretera objecte del present projecte,  tindrem per un costat una categoria de 
trànsit T42. Per l’altre, d’acord a la informació geològica i geotècnica disponible, aquest trànsit 
pesat circularà sobre una esplanada de tipus E2.  

D’acord amb la Norma 6.1 – IC: Secciones de firmes, amb una categoria de trànsit T42 i una 
esplanada de tipus E2, la Norma ens defineix 3 seccions de paquet de ferm a considerar, les 
quals són: 4221, 4222 i 4224 tal i com s’observa a la figura.  

 

 

Figura 2.- Catàleg de seccions de ferm segons les categories d’esplanada i trànsit pesat segons la Norma 6.1 – IC  

 

Descartant d’inici la secció de ferm rígid 4224 per la seva dificultat de posada en obra en una 
carretera de les característiques de la de l’objecte del present projecte i per la discontinuïtat de 
material amb la xarxa de l’entorn ens queden les seccions 4221 i 4222. L’elecció entre 
aquestes 2 seccions atendrà a criteris purament econòmics. A partir del banc de preus usat per 
determinar el pressupost d’execució del present projecte tenim els següents preus: 

• ZA – Tot–ú: 26,00 €/m3 
• SC – Sòlciment: 39,32 €/m3 

D’on es conclou que a mateixa secció transversal, el metre lineal de la base de la mescla 
bituminosa és més econòmica per a la solució 4221. 
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4. Dimensionament del paquet del ferm 

4.1. Capes de mescla bituminosa 
 

El dimensionament de les capes que composaran la mescla bituminosa es fa d’acord amb la 
Norma 6.1 – IC i el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3), en particular a partir dels seus articles 542 i 543, referents a les mescles 
bituminoses, els articles 530, 531 i 532, referents als regs i els articles 211 i 213, referents als 
materials bàsics a usar: betums asfàltics i emulsions bituminoses. 

D’acord amb aquesta reglamentació, la secció transversal de la mescla bituminosa del ferm es 
projecta amb la següent composició: 

Capa Denominació 
Capa de rodadura 5 cm       AC | 16 | surf | B 60/70 | D 
Reg d’imprimació C | 60 | B | F | 5 | IMP 

 

Taula 1.- Secció de capes de la mescla bituminosa del paviment de la calçada 

La secció queda definida amb una sola capa de mescla bituminosa la qual és directament de 
rodadura d’acord amb les prescripcions de la Norma 6.1 – IC on s’estableix, en el seu apartat   
6.2 Materiales para las secciones del firme les següents consideracions: 

- En categoria de tràfic T4 la capa de rodadura tindrà un gruix de 2 ó 3 cm si el tipus de 
mescla bituminosa és M ó F, o de 5 cm si la mescla bituminosa és D ó S. 

- En les seccions on hi hagi més d’una capa de mescla bituminosa, el gruix de la capa 
inferior serà major o igual al gruix de les superiors.  

D’acord amb aquestes dues consideracions i per facilitat en la posada en obra, s’ha optat per 
una única capa de mescla bituminosa de 5 cm de gruix, la qual sigui de rodadura d’acord amb 
el que estableix el catàleg de seccions. 

El lligant escollit és del tipus B60/70 d’acord amb la zona tèrmica estival on es troba la carretera 
objecte del present projecte, la qual és la zona càlida corresponent a tota la Depressió de 
l’Ebre. 

Per altra banda, d’acord amb la definició de les zones pluviomètriques i per l’alçada sobre el 
nivell del mar on es projecta la carretera no es consideren necessàries l’adopció de mesures 
especials per evitar la formació de cristalls de gel sota el ferm. 

4.2. Vorals 
 

D’acord amb la Norma 6.2 – IC, en el seu apartat 7 referent als vorals ens permet la opció de 
no pavimentar els vorals o que aquests estiguin pavimentats amb un tractament superficial 
sempre i quan la superfície estigui anivellada amb el paviment de la calçada. 

Tot i així, s’opta per practicitat i per continuïtat estructural de dotar dels vorals de la mateixa 
secció transversal de capes bituminoses que la de la calçada, de manera que la secció de 
capes bituminoses als vorals serà: 

Capa Denominació 
Capa de rodadura 5 cm      AC | 16 | surf | B 60/70 | D 
Reg d’imprimació C | 60 | B | F | 5 | IMP 

 

Taula 2.- Secció de capes de la mescla bituminosa del paviment dels vorals  
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5 . Secció del paquet de ferm 
 

D’acord amb el punt 4, la secció transversal completa de la carretera, mescla  bituminosa, ferm 
i esplanada estarà formada per les següents capes:  

 
Capa Denominació 

Capa de rodadura 5 cm     AC | 16 | surf | B 60/70 | D 
Reg d’imprimació C | 60 | B | F | 5 | IMP 
Subbase 25 cm    Tot – Ú artificial 
Esplanada 75 cm    Sòl seleccionat 
Sòl tolerable Base del paquet de ferm 

 

Taula 3.- Secció completa de capes del paviment i ferm de la calçada  

6. Seccions especials 
 

En aquest apartat es defineixen aquelles seccions puntuals que s’escapen de la secció 
projectada en el conjunt del nou traçat del present projecte de condicionament de la carretera 
TV-3531. Aquestes seccions són els enllaços, la unió i reposició dels camins afectats amb el 
nou traçat, els trams sobre obres de fàbrica i la unió del nou traçat amb els extrems existents.  

6.1.Enllaços 
 

En el cas dels dos enllaços projectats, al PK 3+163,823 amb la carretera T-362 i al PK 
4+708,136 amb el traçat existent de la carretera TV-3531 que es dirigeix cap al nucli de 
Gandesa, la secció projectada serà la mateixa que en el conjunt del nou traçat amb les 
variacions corresponents d’amplada de la secció necessàries degut als carrils d’incorporació i 
desacceleració necessaris en cada enllaç.  

6.2.Camins agraris 
 

D’acord com s’especifica a l’annex número 15, corresponent als serveis afectats, la reposició 
del paviments dels camins agraris es basa en una capa de Tot – ú artificial de 25 cm 
compactada i enrasada amb el camí existent.  

6.3.Obres de fàbrica 
 

En les seccions especials sobre obres de fàbrica, es projecta una secció de ferm constituïda 
únicament per una única capa de rodadura de 5 cm AC | 16 | surf | B60/70 | D. Aquesta capa 
de mescla bituminosa és de les mateixes característiques que a la resta del traçat per mantenir 
la regularitat d’aquesta capa. La col·locació d’aquesta capa serà directe sobre l’estructura de 
formigó mitjançant un reg d’imprimació. Prèviament, donada l’envergadura de l’obra de fàbrica, 
s’aplicarà un reg de curat sobre el formigó.  
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6.4.Unions amb el traçats existents 
 

Per últim, donat que el present projecte  de condicionament s’inicia i finalitza en un vial existent, 
la unió del nou traçat projectat amb els existents als extrems requereix una correcta continuïtat i 
regularitat del ferm, de manera que aquesta connexió requerirà l’execució de treballs puntuals 
de tall amb serra de disc i fresat del paviment existent on sigui necessari.  

7. Referències 
 

Ministerio de Fomento. Instrucción de Carreteras Norma 6.1 – IC 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/83B68E89‐3CD8‐4246‐B28B‐
2BBA01D95AD8/55775/1010100.pdf  
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Apèndix  
 

Cubicatge del paquet de ferm projectat.  



PK SS ∆PK VOL ACUM ZA SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM
0 0

20 8,54 20 170,7 170,70 2,34 1,17 20,00 23,39 23,39
40 8,53 20 170,6 341,30 2,339 2,34 20,00 46,78 70,17
60 8,54 20 170,7 512,00 2,34 2,34 20,00 46,78 116,95
80 8,54 20 170,8 682,80 2,339 2,34 20,00 46,78 163,73

100 8,54 20 170,7 853,50 2,34 2,34 20,00 46,78 210,51
120 8,53 20 170,5 1024,00 2,339 2,34 20,00 46,78 257,29
140 8,52 20 170,4 1194,40 2,34 2,34 20,00 46,78 304,07
160 8,52 20 170,3 1364,70 2,339 2,34 20,00 46,78 350,85
180 8,51 20 170,2 1534,90 2,34 2,34 20,00 46,78 397,63
200 8,51 20 170,2 1705,10 2,339 2,34 20,00 46,78 444,41
220 8,51 20 170,2 1875,30 2,34 2,34 20,00 46,78 491,19
240 8,51 20 170,2 2045,50 2,339 2,34 20,00 46,78 537,97
260 8,51 20 170,2 2215,70 2,34 2,34 20,00 46,78 584,75
280 8,52 20 170,3 2386,00 2,339 2,34 20,00 46,78 631,53
300 8,53 20 170,5 2556,50 2,34 2,34 20,00 46,78 678,31
320 8,54 20 170,7 2727,20 2,34 2,34 20,00 46,78 725,09
340 8,54 20 170,8 2898,00 2,339 2,34 20,00 46,78 771,87
360 8,57 20 171,4 3069,40 2,34 2,34 20,00 46,78 818,65
380 8,80 20 176 3245,40 2,339 2,34 20,00 46,78 865,43
400 8,76 20 175,1 3420,50 2,34 2,34 20,00 46,78 912,21
420 8,51 20 170,2 3590,70 2,339 2,34 20,00 46,78 958,99
440 8,51 20 170,2 3760,90 2,34 2,34 20,00 46,78 1005,77
460 8,76 20 175,1 3936,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1052,55
480 9,20 20 184 4120,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1099,33
500 9,40 20 188 4308,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1146,11
520 9,40 20 188 4496,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1192,89
540 9,40 20 188 4684,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1239,67
560 9,40 20 188 4872,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1286,45
580 9,40 20 188 5060,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1333,23
600 9,40 20 188 5248,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1380,01
620 9,40 20 188 5436,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1426,79
640 9,40 20 188 5624,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1473,57
660 9,40 20 188 5812,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1520,35
680 9,40 20 188 6000,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1567,13
700 9,40 20 188 6188,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1613,91
720 9,40 20 188 6376,00 2,339 2,34 20,00 46,78 1660,69
740 9,40 20 188 6564,00 2,34 2,34 20,00 46,78 1707,47
760 8,96 20 179,1 6743,10 2,339 2,34 20,00 46,78 1754,25
780 8,51 20 170,2 6913,30 2,34 2,34 20,00 46,78 1801,03
800 8,51 20 170,2 7083,50 2,339 2,34 20,00 46,78 1847,81
820 8,51 20 170,2 7253,70 2,34 2,34 20,00 46,78 1894,59
840 8,81 20 176,1 7429,80 2,339 2,34 20,00 46,78 1941,37
860 8,85 20 177 7606,80 2,34 2,34 20,00 46,78 1988,15
880 8,83 20 176,6 7783,40 2,339 2,34 20,00 46,78 2034,93
900 9,07 20 181,3 7964,70 2,34 2,34 20,00 46,78 2081,71
920 8,84 20 176,7 8141,40 2,34 2,34 20,00 46,78 2128,49
940 8,45 20 169 8310,40 2,339 2,34 20,00 46,78 2175,27
960 8,25 20 165 8475,40 2,34 2,34 20,00 46,78 2222,05
980 8,45 20 169 8644,40 2,339 2,34 20,00 46,78 2268,83

1000 8,80 20 176 8820,40 2,34 2,34 20,00 46,78 2315,61
1020 8,90 20 178 8998,40 2,339 2,34 20,00 46,78 2362,39
1040 8,71 20 174,1 9172,50 2,34 2,34 20,00 46,78 2409,17
1060 8,51 20 170,2 9342,70 2,339 2,34 20,00 46,78 2455,95
1080 8,51 20 170,2 9512,90 2,34 2,34 20,00 46,78 2502,73
1100 8,51 20 170,2 9683,10 2,339 2,34 20,00 46,78 2549,51
1120 8,51 20 170,2 9853,30 2,34 2,34 20,00 46,78 2596,29
1140 8,51 20 170,2 10023,50 2,339 2,34 20,00 46,78 2643,07
1160 8,51 20 170,2 10193,70 2,34 2,34 20,00 46,78 2689,85
1180 8,51 20 170,2 10363,90 2,339 2,34 20,00 46,78 2736,63
1200 8,52 20 170,3 10534,20 2,34 2,34 20,00 46,78 2783,41
1220 8,53 20 170,5 10704,70 2,34 2,34 20,00 46,78 2830,19
1240 8,54 20 170,7 10875,40 2,339 2,34 20,00 46,78 2876,97
1260 8,54 20 170,8 11046,20 2,34 2,34 20,00 46,78 2923,75
1280 8,53 20 170,6 11216,80 2,339 2,34 20,00 46,78 2970,53
1300 8,52 20 170,4 11387,20 2,34 2,34 20,00 46,78 3017,31
1320 8,52 20 170,3 11557,50 2,339 2,34 20,00 46,78 3064,09
1340 8,51 20 170,2 11727,70 2,34 2,34 20,00 46,78 3110,87
1360 8,51 20 170,2 11897,90 2,339 2,34 20,00 46,78 3157,65
1380 8,51 20 170,2 12068,10 2,34 2,34 20,00 46,78 3204,43
1400 8,52 20 170,3 12238,40 2,339 2,34 20,00 46,78 3251,21
1420 8,53 20 170,5 12408,90 2,34 2,34 20,00 46,78 3297,99
1440 8,54 20 170,7 12579,60 2,339 2,34 20,00 46,78 3344,77
1460 8,54 20 170,7 12750,30 2,34 2,34 20,00 46,78 3391,55
1480 8,53 20 170,6 12920,90 2,339 2,34 20,00 46,78 3438,33
1500 8,53 20 170,6 13091,50 2,34 2,34 20,00 46,78 3485,11



1520 8,54 20 170,7 13262,20 2,34 2,34 20,00 46,78 3531,89
1540 8,54 20 170,7 13432,90 2,339 2,34 20,00 46,78 3578,67
1560 8,54 20 170,7 13603,60 2,34 2,34 20,00 46,78 3625,45
1580 8,54 20 170,8 13774,40 2,339 2,34 20,00 46,78 3672,23
1600 8,54 20 170,8 13945,20 2,34 2,34 20,00 46,78 3719,01
1620 8,54 20 170,7 14115,90 2,339 2,34 20,00 46,78 3765,79
1640 8,53 20 170,6 14286,50 2,34 2,34 20,00 46,78 3812,57
1660 8,54 20 170,7 14457,20 2,339 2,34 20,00 46,78 3859,35
1680 8,54 20 170,8 14628,00 2,34 2,34 20,00 46,78 3906,13
1700 8,54 20 170,8 14798,80 2,339 2,34 20,00 46,78 3952,91
1720 8,54 20 170,7 14969,50 2,34 2,34 20,00 46,78 3999,69
1740 8,53 20 170,6 15140,10 2,339 2,34 20,00 46,78 4046,47
1760 8,53 20 170,6 15310,70 2,34 2,34 20,00 46,78 4093,25
1780 8,54 20 170,7 15481,40 2,339 2,34 20,00 46,78 4140,03
1800 8,54 20 170,8 15652,20 2,34 2,34 20,00 46,78 4186,81
1820 8,54 20 170,7 15822,90 2,34 2,34 20,00 46,78 4233,59
1840 8,53 20 170,5 15993,40 2,339 2,34 20,00 46,78 4280,37
1860 8,52 20 170,4 16163,80 2,34 2,34 20,00 46,78 4327,15
1880 8,52 20 170,3 16334,10 2,339 2,34 20,00 46,78 4373,93
1900 8,51 20 170,2 16504,30 2,34 2,34 20,00 46,78 4420,71
1920 8,51 20 170,2 16674,50 2,339 2,34 20,00 46,78 4467,49
1940 8,51 20 170,2 16844,70 2,34 2,34 20,00 46,78 4514,27
1960 8,51 20 170,2 17014,90 2,339 2,34 20,00 46,78 4561,05
1980 8,51 20 170,2 17185,10 2,34 2,34 20,00 46,78 4607,83
2000 8,52 20 170,3 17355,40 2,339 2,34 20,00 46,78 4654,61
2020 8,53 20 170,5 17525,90 2,34 2,34 20,00 46,78 4701,39
2040 8,53 20 170,6 17696,50 2,339 2,34 20,00 46,78 4748,17
2060 8,54 20 170,7 17867,20 2,34 2,34 20,00 46,78 4794,95
2080 8,54 20 170,8 18038,00 2,339 2,34 20,00 46,78 4841,73
2100 8,54 20 170,7 18208,70 2,34 2,34 20,00 46,78 4888,51
2120 8,53 20 170,6 18379,30 2,34 2,34 20,00 46,78 4935,29
2140 8,53 20 170,6 18549,90 2,339 2,34 20,00 46,78 4982,07
2160 8,54 20 170,7 18720,60 2,34 2,34 20,00 46,78 5028,85
2180 8,54 20 170,7 18891,30 2,339 2,34 20,00 46,78 5075,63
2200 8,53 20 170,6 19061,90 2,34 2,34 20,00 46,78 5122,41
2220 8,53 20 170,6 19232,50 2,339 2,34 20,00 46,78 5169,19
2240 8,53 20 170,6 19403,10 2,34 2,34 20,00 46,78 5215,97
2260 8,54 20 170,7 19573,80 2,339 2,34 20,00 46,78 5262,75
2280 8,54 20 170,8 19744,60 2,34 2,34 20,00 46,78 5309,53
2300 8,54 20 170,7 19915,30 2,339 2,34 20,00 46,78 5356,31
2320 8,54 20 170,7 20086,00 2,34 2,34 20,00 46,78 5403,09
2340 8,54 20 170,7 20256,70 2,339 2,34 20,00 46,78 5449,87
2360 8,53 20 170,5 20427,20 2,34 2,34 20,00 46,78 5496,65
2380 8,52 20 170,4 20597,60 2,339 2,34 20,00 46,78 5543,43
2400 8,52 20 170,3 20767,90 2,34 2,34 20,00 46,78 5590,21
2420 8,51 20 170,2 20938,10 2,34 2,34 20,00 46,78 5636,99
2440 8,51 20 170,2 21108,30 2,339 2,34 20,00 46,78 5683,77
2460 8,51 20 170,2 21278,50 2,34 2,34 20,00 46,78 5730,55
2480 8,51 20 170,2 21448,70 2,339 2,34 20,00 46,78 5777,33
2500 8,51 20 170,2 21618,90 2,34 2,34 20,00 46,78 5824,11
2520 8,51 20 170,2 21789,10 2,339 2,34 20,00 46,78 5870,89
2540 8,51 20 170,2 21959,30 2,34 2,34 20,00 46,78 5917,67
2560 8,51 20 170,2 22129,50 2,339 2,34 20,00 46,78 5964,45
2580 8,51 20 170,2 22299,70 2,34 2,34 20,00 46,78 6011,23
2600 8,51 20 170,2 22469,90 2,339 2,34 20,00 46,78 6058,01
2620 8,51 20 170,2 22640,10 2,34 2,34 20,00 46,78 6104,79
2640 8,51 20 170,2 22810,30 2,339 2,34 20,00 46,78 6151,57
2660 8,52 20 170,3 22980,60 2,34 2,34 20,00 46,78 6198,35
2680 8,53 20 170,5 23151,10 2,339 2,34 20,00 46,78 6245,13
2700 8,54 20 170,7 23321,80 2,34 2,34 20,00 46,78 6291,91
2720 8,54 20 170,8 23492,60 2,34 2,34 20,00 46,78 6338,69
2740 8,54 20 170,7 23663,30 2,339 2,34 20,00 46,78 6385,47
2760 8,53 20 170,5 23833,80 2,34 2,34 20,00 46,78 6432,25
2780 8,52 20 170,3 24004,10 2,339 2,34 20,00 46,78 6479,03
2800 8,51 20 170,2 24174,30 2,34 2,34 20,00 46,78 6525,81
2820 8,51 20 170,2 24344,50 2,339 2,34 20,00 46,78 6572,59
2840 8,51 20 170,2 24514,70 2,34 2,34 20,00 46,78 6619,37
2860 8,51 20 170,2 24684,90 2,339 2,34 20,00 46,78 6666,15
2880 8,51 20 170,2 24855,10 2,34 2,34 20,00 46,78 6712,93
2900 8,51 20 170,2 25025,30 2,339 2,34 20,00 46,78 6759,71
2920 8,51 20 170,2 25195,50 2,34 2,34 20,00 46,78 6806,49
2940 8,51 20 170,2 25365,70 2,339 2,34 20,00 46,78 6853,27
2960 8,51 20 170,2 25535,90 2,34 2,34 20,00 46,78 6900,05
2980 9,83 20 196,5 25732,40 2,339 2,34 20,00 46,78 6946,83



3000 9,83 20 196,5 25928,90 2,34 2,34 20,00 46,78 6993,61
3020 8,51 20 170,2 26099,10 2,34 2,34 20,00 46,78 7040,39
3040 8,76 20 175,1 26274,20 2,339 2,34 20,00 46,78 7087,17
3060 9,00 20 180 26454,20 2,34 2,34 20,00 46,78 7133,95
3080 9,10 20 181,9 26636,10 2,339 2,34 20,00 46,78 7180,73
3100 9,27 20 185,3 26821,40 2,34 2,34 20,00 46,78 7227,51
3120 9,37 20 187,4 27008,80 2,339 2,34 20,00 46,78 7274,29
3140 9,40 20 188 27196,80 2,34 2,34 20,00 46,78 7321,07
3160 9,40 20 188 27384,80 2,339 2,34 20,00 46,78 7367,85
3180 9,40 20 188 27572,80 2,34 2,34 20,00 46,78 7414,63
3200 9,40 20 188 27760,80 2,339 2,34 20,00 46,78 7461,41
3220 9,40 20 188 27948,80 2,34 2,34 20,00 46,78 7508,19
3240 9,40 20 188 28136,80 2,339 2,34 20,00 46,78 7554,97
3260 9,40 20 188 28324,80 2,34 2,34 20,00 46,78 7601,75
3280 9,05 20 181 28505,80 2,339 2,34 20,00 46,78 7648,53
3300 8,61 20 172,2 28678,00 2,34 2,34 20,00 46,78 7695,31
3320 8,53 20 170,5 28848,50 2,34 2,34 20,00 46,78 7742,09
3340 8,54 20 170,7 29019,20 2,339 2,34 20,00 46,78 7788,87
3360 8,54 20 170,7 29189,90 2,34 2,34 20,00 46,78 7835,65
3380 8,54 20 170,7 29360,60 2,339 2,34 20,00 46,78 7882,43
3400 8,54 20 170,8 29531,40 2,34 2,34 20,00 46,78 7929,21
3420 8,54 20 170,7 29702,10 2,339 2,34 20,00 46,78 7975,99
3440 8,53 20 170,6 29872,70 2,34 2,34 20,00 46,78 8022,77
3460 8,54 20 170,7 30043,40 2,339 2,34 20,00 46,78 8069,55
3480 8,54 20 170,7 30214,10 2,34 2,34 20,00 46,78 8116,33
3500 8,53 20 170,6 30384,70 2,339 2,34 20,00 46,78 8163,11
3520 8,54 20 170,7 30555,40 2,34 2,34 20,00 46,78 8209,89
3540 8,54 20 170,8 30726,20 2,339 2,34 20,00 46,78 8256,67
3560 8,54 20 170,7 30896,90 2,34 2,34 20,00 46,78 8303,45
3580 8,53 20 170,6 31067,50 2,339 2,34 20,00 46,78 8350,23
3600 8,54 20 170,7 31238,20 2,34 2,34 20,00 46,78 8397,01
3620 8,54 20 170,7 31408,90 2,34 2,34 20,00 46,78 8443,79
3640 8,53 20 170,6 31579,50 2,339 2,34 20,00 46,78 8490,57
3660 8,54 20 170,7 31750,20 2,34 2,34 20,00 46,78 8537,35
3680 8,60 20 171,9 31922,10 2,339 2,34 20,00 46,78 8584,13
3700 8,73 20 174,5 32096,60 2,34 2,34 20,00 46,78 8630,91
3720 8,66 20 173,1 32269,70 2,339 2,34 20,00 46,78 8677,69
3740 8,51 20 170,2 32439,90 2,34 2,34 20,00 46,78 8724,47
3760 8,51 20 170,2 32610,10 2,339 2,34 20,00 46,78 8771,25
3780 8,76 20 175,1 32785,20 2,34 2,34 20,00 46,78 8818,03
3800 9,11 20 182,2 32967,40 2,339 2,34 20,00 46,78 8864,81
3820 9,31 20 186,2 33153,60 2,34 2,34 20,00 46,78 8911,59
3840 9,40 20 187,9 33341,50 2,339 2,34 20,00 46,78 8958,37
3860 9,39 20 187,8 33529,30 2,34 2,34 20,00 46,78 9005,15
3880 9,39 20 187,8 33717,10 2,339 2,34 20,00 46,78 9051,93
3900 9,31 20 186,2 33903,30 2,34 2,34 20,00 46,78 9098,71
3920 9,11 20 182,2 34085,50 2,34 2,34 20,00 46,78 9145,49
3940 8,95 20 178,9 34264,40 2,339 2,34 20,00 46,78 9192,27
3960 8,85 20 177 34441,40 2,34 2,34 20,00 46,78 9239,05
3980 8,70 20 174 34615,40 2,339 2,34 20,00 46,78 9285,83
4000 8,70 20 174 34789,40 2,34 2,34 20,00 46,78 9332,61
4020 9,10 20 182 34971,40 2,339 2,34 20,00 46,78 9379,39
4040 9,40 20 188 35159,40 2,34 2,34 20,00 46,78 9426,17
4060 9,40 20 187,9 35347,30 2,339 2,34 20,00 46,78 9472,95
4080 9,40 20 188 35535,30 2,34 2,34 20,00 46,78 9519,73
4100 9,42 20 188,4 35723,70 2,339 2,34 20,00 46,78 9566,51
4120 9,43 20 188,6 35912,30 2,34 2,34 20,00 46,78 9613,29
4140 9,43 20 188,6 36100,90 2,339 2,34 20,00 46,78 9660,07
4160 9,43 20 188,6 36289,50 2,34 2,34 20,00 46,78 9706,85
4180 9,43 20 188,6 36478,10 2,339 2,34 20,00 46,78 9753,63
4200 9,43 20 188,6 36666,70 2,34 2,34 20,00 46,78 9800,41
4220 9,43 20 188,6 36855,30 2,34 2,34 20,00 46,78 9847,19
4240 9,43 20 188,6 37043,90 2,339 2,34 20,00 46,78 9893,97
4260 9,43 20 188,6 37232,50 2,34 2,34 20,00 46,78 9940,75
4280 9,43 20 188,6 37421,10 2,339 2,34 20,00 46,78 9987,53
4300 9,43 20 188,6 37609,70 2,34 2,34 20,00 46,78 10034,31
4320 9,43 20 188,6 37798,30 2,339 2,34 20,00 46,78 10081,09
4340 9,43 20 188,6 37986,90 2,34 2,34 20,00 46,78 10127,87
4360 9,43 20 188,6 38175,50 2,339 2,34 20,00 46,78 10174,65
4380 9,43 20 188,6 38364,10 2,34 2,34 20,00 46,78 10221,43
4400 9,43 20 188,6 38552,70 2,339 2,34 20,00 46,78 10268,21
4420 9,43 20 188,6 38741,30 2,34 2,34 20,00 46,78 10314,99
4440 9,43 20 188,6 38929,90 2,339 2,34 20,00 46,78 10361,77
4460 9,43 20 188,6 39118,50 2,34 2,34 20,00 46,78 10408,55
4480 9,43 20 188,6 39307,10 2,339 2,34 20,00 46,78 10455,33



4500 9,43 20 188,6 39495,70 2,34 2,34 20,00 46,78 10502,11
4520 9,43 20 188,6 39684,30 2,34 2,34 20,00 46,78 10548,89
4540 9,43 20 188,6 39872,90 2,339 2,34 20,00 46,78 10595,67
4560 9,43 20 188,6 40061,50 2,34 2,34 20,00 46,78 10642,45
4580 9,42 20 188,4 40249,90 2,339 2,34 20,00 46,78 10689,23
4600 9,40 20 188 40437,90 2,34 2,34 20,00 46,78 10736,01
4620 9,40 20 187,9 40625,80 2,339 2,34 20,00 46,78 10782,79
4640 9,40 20 188 40813,80 2,34 2,34 20,00 46,78 10829,57
4660 9,40 20 188 41001,80 2,339 2,34 20,00 46,78 10876,35
4680 9,40 20 188 41189,80 2,34 2,34 20,00 46,78 10923,13
4700 9,40 20 188 41377,80 2,339 2,34 20,00 46,78 10969,91
4720 9,40 20 188 41565,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11016,69
4740 9,40 20 188 41753,80 2,339 2,34 20,00 46,78 11063,47
4760 9,40 20 188 41941,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11110,25
4780 9,40 20 188 42129,80 2,339 2,34 20,00 46,78 11157,03
4800 9,40 20 188 42317,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11203,81
4820 9,40 20 188 42505,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11250,59
4840 9,40 20 188 42693,80 2,339 2,34 20,00 46,78 11297,37
4860 9,40 20 188 42881,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11344,15
4880 9,40 20 188 43069,80 2,339 2,34 20,00 46,78 11390,93
4900 9,40 20 188 43257,80 2,34 2,34 20,00 46,78 11437,71
4920 9,40 20 187,9 43445,70 2,339 2,34 20,00 46,78 11484,49
4940 9,39 20 187,8 43633,50 2,34 2,34 20,00 46,78 11531,27
4960 9,39 20 187,8 43821,30 2,339 2,34 20,00 46,78 11578,05
4980 9,39 20 187,8 44009,10 2,34 2,34 20,00 46,78 11624,83
5000 9,40 20 187,9 44197,00 2,339 2,34 20,00 46,78 11671,61
5020 9,40 20 188 44385,00 2,34 2,34 20,00 46,78 11718,39
5040 9,40 20 188 44573,00 2,339 2,34 20,00 46,78 11765,17
5060 9,40 20 188 44761,00 2,34 2,34 20,00 46,78 11811,95
5080 9,40 20 188 44949,00 2,339 2,34 20,00 46,78 11858,73
5100 9,40 20 188 45137,00 2,34 2,34 20,00 46,78 11905,51
5120 9,40 20 188 45325,00 2,34 2,34 20,00 46,78 11952,29
5140 9,40 20 188 45513,00 2,339 2,34 20,00 46,78 11999,07
5160 9,40 20 188 45701,00 2,34 2,34 20,00 46,78 12045,85
5180 9,40 20 188 45889,00 2,339 2,34 20,00 46,78 12092,63
5200 9,40 20 188 46077,00 2,34 2,34 20,00 46,78 12139,41
5220 9,40 20 187,9 46264,90 2,339 2,34 20,00 46,78 12186,19
5240 9,40 20 188 46452,90 2,34 2,34 20,00 46,78 12232,97
5260 9,42 20 188,4 46641,30 2,339 2,34 20,00 46,78 12279,75
5280 9,43 20 188,6 46829,90 2,34 2,34 20,00 46,78 12326,53
5300 9,43 20 188,6 47018,50 2,339 2,34 20,00 46,78 12373,31
5320 9,43 20 188,6 47207,10 2,34 2,34 20,00 46,78 12420,09
5340 9,43 20 188,6 47395,70 2,339 2,34 20,00 46,78 12466,87
5360 9,43 20 188,6 47584,30 2,34 2,34 20,00 46,78 12513,65
5380 9,43 20 188,6 47772,90 2,339 2,34 20,00 46,78 12560,43
5400 9,43 20 188,6 47961,50 2,34 2,34 20,00 46,78 12607,21
5420 9,43 20 188,6 48150,10 2,34 2,34 20,00 46,78 12653,99
5440 9,43 20 188,6 48338,70 2,339 2,34 20,00 46,78 12700,77
5460 9,43 20 188,6 48527,30 2,34 2,34 20,00 46,78 12747,55
5480 9,43 20 188,6 48715,90 2,339 2,34 20,00 46,78 12794,33
5500 9,43 20 188,6 48904,50 2,34 2,34 20,00 46,78 12841,11
5520 9,42 20 188,4 49092,90 2,339 2,34 20,00 46,78 12887,89
5540 9,40 20 188 49280,90 2,34 2,34 20,00 46,78 12934,67
5560 9,40 20 187,9 49468,80 2,339 2,34 20,00 46,78 12981,45
5580 9,40 20 188 49656,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13028,23
5600 9,40 20 188 49844,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13075,01
5620 9,40 20 188 50032,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13121,79
5640 9,40 20 188 50220,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13168,57
5660 9,40 20 188 50408,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13215,35
5680 9,40 20 188 50596,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13262,13
5700 9,40 20 188 50784,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13308,91
5720 9,40 20 188 50972,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13355,69
5740 9,40 20 188 51160,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13402,47
5760 9,40 20 188 51348,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13449,25
5780 9,40 20 188 51536,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13496,03
5800 9,40 20 188 51724,80 2,34 2,34 20,00 46,78 13542,81
5820 9,40 20 188 51912,80 2,339 2,34 20,00 46,78 13589,59
5840 9,29 20 185,8 52098,60 2,34 2,34 20,00 46,78 13636,37
5860 8,85 20 176,9 52275,50 2,339 2,34 20,00 46,78 13683,15
5880 8,76 20 175,1 52450,60 2,34 2,34 20,00 46,78 13729,93
5900 8,76 20 175,1 52625,70 2,339 2,34 20,00 46,78 13776,71
5920 8,51 20 170,2 52795,90 2,34 2,34 20,00 46,78 13823,49
5940 8,76 20 175,1 52971,00 2,339 2,34 20,00 46,78 13870,27
5960 9,00 20 180 53151,00 2,34 2,34 20,00 46,78 13917,05
5980 9,00 20 180 53331,00 2,339 2,34 20,00 46,78 13963,83



6000 9,00 20 180 53511,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14010,61
6020 9,20 20 184 53695,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14057,39
6040 9,40 20 188 53883,00 2,339 2,34 20,00 46,78 14104,17
6060 9,40 20 188 54071,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14150,95
6080 9,40 20 188 54259,00 2,339 2,34 20,00 46,78 14197,73
6100 9,40 20 188 54447,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14244,51
6120 9,40 20 188 54635,00 2,339 2,34 20,00 46,78 14291,29
6140 9,40 20 188 54823,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14338,07
6160 9,40 20 188 55011,00 2,339 2,34 20,00 46,78 14384,85
6180 9,40 20 188 55199,00 2,34 2,34 20,00 46,78 14431,63
6200 9,40 20 188 55387,00 2,339 2,34 20,00 46,78 14478,41
6220 9,40 20 187,9 55574,90 2,34 2,34 20,00 46,78 14525,19
6240 9,40 20 187,9 55762,80 2,339 2,34 20,00 46,78 14571,97
6260 9,40 20 187,9 55950,70 2,34 2,34 20,00 46,78 14618,75
6280 9,39 20 187,8 56138,50 2,339 2,34 20,00 46,78 14665,53
6300 9,39 20 187,8 56326,30 2,34 2,34 20,00 46,78 14712,31
6320 9,36 20 187,1 56513,40 2,34 2,34 20,00 46,78 14759,09
6340 9,36 20 187,2 56700,60 2,339 2,34 20,00 46,78 14805,87
6360 9,40 20 188 56888,60 2,34 2,34 20,00 46,78 14852,65
6380 9,40 20 188 57076,60 2,339 2,34 20,00 46,78 14899,43
6400 8,96 20 179,1 57255,70 2,34 2,34 20,00 46,78 14946,21
6420 8,51 20 170,2 57425,90 2,339 2,34 20,00 46,78 14992,99
6440 8,51 20 170,2 57596,10 2,34 2,34 20,00 46,78 15039,77
6460 8,52 20 170,3 57766,40 2,339 2,34 20,00 46,78 15086,55
6480 8,53 20 170,5 57936,90 2,34 2,34 20,00 46,78 15133,33
6500 8,54 20 170,7 58107,60 2,339 2,34 20,00 46,78 15180,11
6520 8,54 20 170,7 58278,30 2,34 2,34 20,00 46,78 15226,89

6530,343 8,48 10,343 87,656925 58365,96 2,339 2,34 10,43 24,40 15251,29
58365,96 15251,29



Enllaç 1
0 0,00 0

20 9,40 20 188 188 2,34 1,17 20,00 23,39 23,39
40 9,40 20 188 376 2,339 2,34 20,00 46,78 70,17
60 8,96 20 179,1 555,1 2,34 2,34 20,00 46,78 116,95
80 8,51 20 170,2 725,3 2,339 2,34 20,00 46,78 163,73

100 8,51 20 170,2 895,5 2,34 2,34 20,00 46,78 210,51
120 8,52 20 170,3 1065,8 2,339 2,34 20,00 46,78 257,29
140 8,53 20 170,5 1236,3 2,34 2,34 20,00 46,78 304,07
160 8,54 20 170,7 1407 2,339 2,34 20,00 46,78 350,85
180 8,54 20 170,7 1577,7 2,34 2,34 20,00 46,78 397,63

186,889 8,48 6,89 58,39275 1636,0928 2,339 2,34 6,89 16,12 413,75
1636,0928 413,75

Enllaç 2
0 0,00 0

20 9,40 20 188 188 2,34 1,17 20,00 23,39 23,39
40 9,40 20 187,9 375,9 2,339 2,34 20,00 46,78 70,17
60 9,40 20 187,9 563,8 2,34 2,34 20,00 46,78 116,95
80 9,40 20 187,9 751,7 2,339 2,34 20,00 46,78 163,73

100 9,39 20 187,8 939,5 2,34 2,34 20,00 46,78 210,51
120 9,39 20 187,8 1127,3 2,339 2,34 20,00 46,78 257,29
140 9,36 20 187,1 1314,4 2,34 2,34 20,00 46,78 304,07
160 9,36 20 187,2 1501,6 2,339 2,34 20,00 46,78 350,85
180 9,40 20 188 1689,6 2,34 2,34 20,00 46,78 397,63
200 9,40 20 188 1877,6 2,339 2,34 20,00 46,78 444,41
220 8,96 20 179,1 2056,7 2,34 2,34 20,00 46,78 491,19
240 8,51 20 170,2 2226,9 2,339 2,34 20,00 46,78 537,97
260 8,51 20 170,2 2397,1 2,34 2,34 20,00 46,78 584,75
280 8,52 20 170,3 2567,4 2,339 2,34 20,00 46,78 631,53
300 8,53 20 170,5 2737,9 2,34 2,34 20,00 46,78 678,31
320 8,54 20 170,7 2908,6 2,34 2,34 20,00 46,78 725,09
340 8,54 20 170,7 3079,3 2,339 2,34 20,00 46,78 771,87

354,421 8,48 14,42 122,2095 3201,5095 2,34 2,34 14,42 33,73 805,60
3201,5095 805,60



Ramal E
0 0,00 0

20 9,40 20 187,9 187,9 2,34 1,17 20,00 23,39 23,39
40 9,40 20 187,9 375,8 2,339 2,34 20,00 46,78 70,17
60 9,39 20 187,8 563,6 2,34 2,34 20,00 46,78 116,95
80 9,39 20 187,8 751,4 2,339 2,34 20,00 46,78 163,73

100 9,36 20 187,1 938,5 2,34 2,34 20,00 46,78 210,51
120 9,36 20 187,2 1125,7 2,339 2,34 20,00 46,78 257,29
140 9,40 20 188 1313,7 2,34 2,34 20,00 46,78 304,07
160 9,40 20 188 1501,7 2,339 2,34 20,00 46,78 350,85
180 8,96 20 179,1 1680,8 2,34 2,34 20,00 46,78 397,63
200 8,51 20 170,2 1851 2,339 2,34 20,00 46,78 444,41
220 8,51 20 170,2 2021,2 2,34 2,34 20,00 46,78 491,19
240 8,52 20 170,3 2191,5 2,339 2,34 20,00 46,78 537,97
260 8,53 20 170,5 2362 2,34 2,34 20,00 46,78 584,75
280 8,54 20 170,7 2532,7 2,339 2,34 20,00 46,78 631,53
300 8,54 20 170,7 2703,4 2,34 2,34 20,00 46,78 678,31

303,897 8,48 3,9 33,0525 2736,4525 2,34 2,34 3,90 9,12 687,43
2736,4525 687,43

Ramal S
0 0,00 0

20 8,53 20 170,5 170,5 2,34 1,17 20,00 23,39 23,39
40 8,54 20 170,7 341,2 2,339 2,34 20,00 46,78 70,17
60 8,54 20 170,7 511,9 2,34 2,34 20,00 46,78 116,95
80 8,54 20 170,7 682,6 2,339 2,34 20,00 46,78 163,73

100 8,54 20 170,8 853,4 2,34 2,34 20,00 46,78 210,51
120 8,54 20 170,7 1024,1 2,339 2,34 20,00 46,78 257,29
140 8,53 20 170,6 1194,7 2,34 2,34 20,00 46,78 304,07
160 8,54 20 170,7 1365,4 2,339 2,34 20,00 46,78 350,85
180 8,54 20 170,7 1536,1 2,34 2,34 20,00 46,78 397,63
200 8,53 20 170,6 1706,7 2,339 2,34 20,00 46,78 444,41
220 8,54 20 170,7 1877,4 2,34 2,34 20,00 46,78 491,19
240 8,54 20 170,8 2048,2 2,339 2,34 20,00 46,78 537,97
260 8,54 20 170,7 2218,9 2,34 2,34 20,00 46,78 584,75
280 8,53 20 170,6 2389,5 2,339 2,34 20,00 46,78 631,53
300 8,54 20 170,7 2560,2 2,34 2,34 20,00 46,78 678,31
320 8,54 20 170,7 2730,9 2,34 2,34 20,00 46,78 725,09
340 8,53 20 170,6 2901,5 2,339 2,34 20,00 46,78 771,87
360 8,54 20 170,7 3072,2 2,34 2,34 20,00 46,78 818,65

361,821 8,60 1,821 15,651495 3087,8515 2,339 2,34 1,82 4,26 822,91
3087,8515 822,91



PK MB SA+SB/2 ∆PK VOL ACUM Densitat T T-ACUM
0 0

20 0,45 0,23 20,00 4,53 4,53 2,4 10,87 10,87
40 0,453 0,45 20,00 9,06 13,59 2,4 21,74 32,62
60 0,45 0,45 20,00 9,06 22,65 2,4 21,74 54,36
80 0,453 0,45 20,00 9,06 31,71 2,4 21,74 76,10

100 0,45 0,45 20,00 9,06 40,77 2,4 21,74 97,85
120 0,453 0,45 20,00 9,06 49,83 2,4 21,74 119,59
140 0,45 0,45 20,00 9,06 58,89 2,4 21,74 141,34
160 0,453 0,45 20,00 9,06 67,95 2,4 21,74 163,08
180 0,45 0,45 20,00 9,06 77,01 2,4 21,74 184,82
200 0,453 0,45 20,00 9,06 86,07 2,4 21,74 206,57
220 0,45 0,45 20,00 9,06 95,13 2,4 21,74 228,31
240 0,453 0,45 20,00 9,06 104,19 2,4 21,74 250,06
260 0,45 0,45 20,00 9,06 113,25 2,4 21,74 271,80
280 0,453 0,45 20,00 9,06 122,31 2,4 21,74 293,54
300 0,45 0,45 20,00 9,06 131,37 2,4 21,74 315,29
320 0,453 0,45 20,00 9,06 140,43 2,4 21,74 337,03
340 0,45 0,45 20,00 9,06 149,49 2,4 21,74 358,78
360 0,453 0,45 20,00 9,06 158,55 2,4 21,74 380,52
380 0,45 0,45 20,00 9,06 167,61 2,4 21,74 402,26
400 0,453 0,45 20,00 9,06 176,67 2,4 21,74 424,01
420 0,45 0,45 20,00 9,06 185,73 2,4 21,74 445,75
440 0,453 0,45 20,00 9,06 194,79 2,4 21,74 467,50
460 0,45 0,45 20,00 9,06 203,85 2,4 21,74 489,24
480 0,453 0,45 20,00 9,06 212,91 2,4 21,74 510,98
500 0,45 0,45 20,00 9,06 221,97 2,4 21,74 532,73
520 0,453 0,45 20,00 9,06 231,03 2,4 21,74 554,47
540 0,45 0,45 20,00 9,06 240,09 2,4 21,74 576,22
560 0,453 0,45 20,00 9,06 249,15 2,4 21,74 597,96
580 0,45 0,45 20,00 9,06 258,21 2,4 21,74 619,70
600 0,453 0,45 20,00 9,06 267,27 2,4 21,74 641,45
620 0,45 0,45 20,00 9,06 276,33 2,4 21,74 663,19
640 0,453 0,45 20,00 9,06 285,39 2,4 21,74 684,94
660 0,45 0,45 20,00 9,06 294,45 2,4 21,74 706,68
680 0,453 0,45 20,00 9,06 303,51 2,4 21,74 728,42
700 0,45 0,45 20,00 9,06 312,57 2,4 21,74 750,17
720 0,453 0,45 20,00 9,06 321,63 2,4 21,74 771,91
740 0,45 0,45 20,00 9,06 330,69 2,4 21,74 793,66
760 0,453 0,45 20,00 9,06 339,75 2,4 21,74 815,40
780 0,45 0,45 20,00 9,06 348,81 2,4 21,74 837,14
800 0,453 0,45 20,00 9,06 357,87 2,4 21,74 858,89
820 0,45 0,45 20,00 9,06 366,93 2,4 21,74 880,63
840 0,453 0,45 20,00 9,06 375,99 2,4 21,74 902,38
860 0,45 0,45 20,00 9,06 385,05 2,4 21,74 924,12
880 0,453 0,45 20,00 9,06 394,11 2,4 21,74 945,86
900 0,45 0,45 20,00 9,06 403,17 2,4 21,74 967,61
920 0,453 0,45 20,00 9,06 412,23 2,4 21,74 989,35
940 0,45 0,45 20,00 9,06 421,29 2,4 21,74 1011,10
960 0,453 0,45 20,00 9,06 430,35 2,4 21,74 1032,84
980 0,45 0,45 20,00 9,06 439,41 2,4 21,74 1054,58

1000 0,453 0,45 20,00 9,06 448,47 2,4 21,74 1076,33
1020 0,45 0,45 20,00 9,06 457,53 2,4 21,74 1098,07
1040 0,453 0,45 20,00 9,06 466,59 2,4 21,74 1119,82
1060 0,45 0,45 20,00 9,06 475,65 2,4 21,74 1141,56
1080 0,453 0,45 20,00 9,06 484,71 2,4 21,74 1163,30
1100 0,45 0,45 20,00 9,06 493,77 2,4 21,74 1185,05
1120 0,453 0,45 20,00 9,06 502,83 2,4 21,74 1206,79
1140 0,45 0,45 20,00 9,06 511,89 2,4 21,74 1228,54
1160 0,453 0,45 20,00 9,06 520,95 2,4 21,74 1250,28
1180 0,45 0,45 20,00 9,06 530,01 2,4 21,74 1272,02
1200 0,453 0,45 20,00 9,06 539,07 2,4 21,74 1293,77
1220 0,45 0,45 20,00 9,06 548,13 2,4 21,74 1315,51
1240 0,453 0,45 20,00 9,06 557,19 2,4 21,74 1337,26
1260 0,45 0,45 20,00 9,06 566,25 2,4 21,74 1359,00
1280 0,453 0,45 20,00 9,06 575,31 2,4 21,74 1380,74
1300 0,45 0,45 20,00 9,06 584,37 2,4 21,74 1402,49
1320 0,453 0,45 20,00 9,06 593,43 2,4 21,74 1424,23
1340 0,45 0,45 20,00 9,06 602,49 2,4 21,74 1445,98
1360 0,453 0,45 20,00 9,06 611,55 2,4 21,74 1467,72
1380 0,45 0,45 20,00 9,06 620,61 2,4 21,74 1489,46
1400 0,453 0,45 20,00 9,06 629,67 2,4 21,74 1511,21
1420 0,45 0,45 20,00 9,06 638,73 2,4 21,74 1532,95
1440 0,453 0,45 20,00 9,06 647,79 2,4 21,74 1554,70
1460 0,45 0,45 20,00 9,06 656,85 2,4 21,74 1576,44
1480 0,453 0,45 20,00 9,06 665,91 2,4 21,74 1598,18
1500 0,45 0,45 20,00 9,06 674,97 2,4 21,74 1619,93



1520 0,453 0,45 20,00 9,06 684,03 2,4 21,74 1641,67
1540 0,45 0,45 20,00 9,06 693,09 2,4 21,74 1663,42
1560 0,453 0,45 20,00 9,06 702,15 2,4 21,74 1685,16
1580 0,45 0,45 20,00 9,06 711,21 2,4 21,74 1706,90
1600 0,453 0,45 20,00 9,06 720,27 2,4 21,74 1728,65
1620 0,45 0,45 20,00 9,06 729,33 2,4 21,74 1750,39
1640 0,453 0,45 20,00 9,06 738,39 2,4 21,74 1772,14
1660 0,45 0,45 20,00 9,06 747,45 2,4 21,74 1793,88
1680 0,453 0,45 20,00 9,06 756,51 2,4 21,74 1815,62
1700 0,45 0,45 20,00 9,06 765,57 2,4 21,74 1837,37
1720 0,453 0,45 20,00 9,06 774,63 2,4 21,74 1859,11
1740 0,45 0,45 20,00 9,06 783,69 2,4 21,74 1880,86
1760 0,453 0,45 20,00 9,06 792,75 2,4 21,74 1902,60
1780 0,45 0,45 20,00 9,06 801,81 2,4 21,74 1924,34
1800 0,453 0,45 20,00 9,06 810,87 2,4 21,74 1946,09
1820 0,45 0,45 20,00 9,06 819,93 2,4 21,74 1967,83
1840 0,453 0,45 20,00 9,06 828,99 2,4 21,74 1989,58
1860 0,45 0,45 20,00 9,06 838,05 2,4 21,74 2011,32
1880 0,453 0,45 20,00 9,06 847,11 2,4 21,74 2033,06
1900 0,45 0,45 20,00 9,06 856,17 2,4 21,74 2054,81
1920 0,453 0,45 20,00 9,06 865,23 2,4 21,74 2076,55
1940 0,45 0,45 20,00 9,06 874,29 2,4 21,74 2098,30
1960 0,453 0,45 20,00 9,06 883,35 2,4 21,74 2120,04
1980 0,45 0,45 20,00 9,06 892,41 2,4 21,74 2141,78
2000 0,453 0,45 20,00 9,06 901,47 2,4 21,74 2163,53
2020 0,45 0,45 20,00 9,06 910,53 2,4 21,74 2185,27
2040 0,453 0,45 20,00 9,06 919,59 2,4 21,74 2207,02
2060 0,45 0,45 20,00 9,06 928,65 2,4 21,74 2228,76
2080 0,453 0,45 20,00 9,06 937,71 2,4 21,74 2250,50
2100 0,45 0,45 20,00 9,06 946,77 2,4 21,74 2272,25
2120 0,453 0,45 20,00 9,06 955,83 2,4 21,74 2293,99
2140 0,45 0,45 20,00 9,06 964,89 2,4 21,74 2315,74
2160 0,453 0,45 20,00 9,06 973,95 2,4 21,74 2337,48
2180 0,45 0,45 20,00 9,06 983,01 2,4 21,74 2359,22
2200 0,453 0,45 20,00 9,06 992,07 2,4 21,74 2380,97
2220 0,45 0,45 20,00 9,06 1001,13 2,4 21,74 2402,71
2240 0,453 0,45 20,00 9,06 1010,19 2,4 21,74 2424,46
2260 0,45 0,45 20,00 9,06 1019,25 2,4 21,74 2446,20
2280 0,453 0,45 20,00 9,06 1028,31 2,4 21,74 2467,94
2300 0,45 0,45 20,00 9,06 1037,37 2,4 21,74 2489,69
2320 0,453 0,45 20,00 9,06 1046,43 2,4 21,74 2511,43
2340 0,45 0,45 20,00 9,06 1055,49 2,4 21,74 2533,18
2360 0,453 0,45 20,00 9,06 1064,55 2,4 21,74 2554,92
2380 0,45 0,45 20,00 9,06 1073,61 2,4 21,74 2576,66
2400 0,453 0,45 20,00 9,06 1082,67 2,4 21,74 2598,41
2420 0,45 0,45 20,00 9,06 1091,73 2,4 21,74 2620,15
2440 0,453 0,45 20,00 9,06 1100,79 2,4 21,74 2641,90
2460 0,45 0,45 20,00 9,06 1109,85 2,4 21,74 2663,64
2480 0,453 0,45 20,00 9,06 1118,91 2,4 21,74 2685,38
2500 0,45 0,45 20,00 9,06 1127,97 2,4 21,74 2707,13
2520 0,453 0,45 20,00 9,06 1137,03 2,4 21,74 2728,87
2540 0,45 0,45 20,00 9,06 1146,09 2,4 21,74 2750,62
2560 0,453 0,45 20,00 9,06 1155,15 2,4 21,74 2772,36
2580 0,45 0,45 20,00 9,06 1164,21 2,4 21,74 2794,10
2600 0,453 0,45 20,00 9,06 1173,27 2,4 21,74 2815,85
2620 0,45 0,45 20,00 9,06 1182,33 2,4 21,74 2837,59
2640 0,453 0,45 20,00 9,06 1191,39 2,4 21,74 2859,34
2660 0,45 0,45 20,00 9,06 1200,45 2,4 21,74 2881,08
2680 0,453 0,45 20,00 9,06 1209,51 2,4 21,74 2902,82
2700 0,45 0,45 20,00 9,06 1218,57 2,4 21,74 2924,57
2720 0,453 0,45 20,00 9,06 1227,63 2,4 21,74 2946,31
2740 0,45 0,45 20,00 9,06 1236,69 2,4 21,74 2968,06
2760 0,453 0,45 20,00 9,06 1245,75 2,4 21,74 2989,80
2780 0,45 0,45 20,00 9,06 1254,81 2,4 21,74 3011,54
2800 0,453 0,45 20,00 9,06 1263,87 2,4 21,74 3033,29
2820 0,45 0,45 20,00 9,06 1272,93 2,4 21,74 3055,03
2840 0,453 0,45 20,00 9,06 1281,99 2,4 21,74 3076,78
2860 0,45 0,45 20,00 9,06 1291,05 2,4 21,74 3098,52
2880 0,453 0,45 20,00 9,06 1300,11 2,4 21,74 3120,26
2900 0,45 0,45 20,00 9,06 1309,17 2,4 21,74 3142,01
2920 0,453 0,45 20,00 9,06 1318,23 2,4 21,74 3163,75
2940 0,45 0,45 20,00 9,06 1327,29 2,4 21,74 3185,50
2960 0,453 0,45 20,00 9,06 1336,35 2,4 21,74 3207,24
2980 0,45 0,45 20,00 9,06 1345,41 2,4 21,74 3228,98



3000 0,453 0,45 20,00 9,06 1354,47 2,4 21,74 3250,73
3020 0,45 0,45 20,00 9,06 1363,53 2,4 21,74 3272,47
3040 0,453 0,45 20,00 9,06 1372,59 2,4 21,74 3294,22
3060 0,45 0,45 20,00 9,06 1381,65 2,4 21,74 3315,96
3080 0,453 0,45 20,00 9,06 1390,71 2,4 21,74 3337,70
3100 0,45 0,45 20,00 9,06 1399,77 2,4 21,74 3359,45
3120 0,453 0,45 20,00 9,06 1408,83 2,4 21,74 3381,19
3140 0,45 0,45 20,00 9,06 1417,89 2,4 21,74 3402,94
3160 0,453 0,45 20,00 9,06 1426,95 2,4 21,74 3424,68
3180 0,45 0,45 20,00 9,06 1436,01 2,4 21,74 3446,42
3200 0,453 0,45 20,00 9,06 1445,07 2,4 21,74 3468,17
3220 0,45 0,45 20,00 9,06 1454,13 2,4 21,74 3489,91
3240 0,453 0,45 20,00 9,06 1463,19 2,4 21,74 3511,66
3260 0,45 0,45 20,00 9,06 1472,25 2,4 21,74 3533,40
3280 0,453 0,45 20,00 9,06 1481,31 2,4 21,74 3555,14
3300 0,45 0,45 20,00 9,06 1490,37 2,4 21,74 3576,89
3320 0,453 0,45 20,00 9,06 1499,43 2,4 21,74 3598,63
3340 0,45 0,45 20,00 9,06 1508,49 2,4 21,74 3620,38
3360 0,453 0,45 20,00 9,06 1517,55 2,4 21,74 3642,12
3380 0,45 0,45 20,00 9,06 1526,61 2,4 21,74 3663,86
3400 0,453 0,45 20,00 9,06 1535,67 2,4 21,74 3685,61
3420 0,45 0,45 20,00 9,06 1544,73 2,4 21,74 3707,35
3440 0,453 0,45 20,00 9,06 1553,79 2,4 21,74 3729,10
3460 0,45 0,45 20,00 9,06 1562,85 2,4 21,74 3750,84
3480 0,453 0,45 20,00 9,06 1571,91 2,4 21,74 3772,58
3500 0,45 0,45 20,00 9,06 1580,97 2,4 21,74 3794,33
3520 0,453 0,45 20,00 9,06 1590,03 2,4 21,74 3816,07
3540 0,45 0,45 20,00 9,06 1599,09 2,4 21,74 3837,82
3560 0,453 0,45 20,00 9,06 1608,15 2,4 21,74 3859,56
3580 0,45 0,45 20,00 9,06 1617,21 2,4 21,74 3881,30
3600 0,453 0,45 20,00 9,06 1626,27 2,4 21,74 3903,05
3620 0,45 0,45 20,00 9,06 1635,33 2,4 21,74 3924,79
3640 0,453 0,45 20,00 9,06 1644,39 2,4 21,74 3946,54
3660 0,45 0,45 20,00 9,06 1653,45 2,4 21,74 3968,28
3680 0,453 0,45 20,00 9,06 1662,51 2,4 21,74 3990,02
3700 0,45 0,45 20,00 9,06 1671,57 2,4 21,74 4011,77
3720 0,453 0,45 20,00 9,06 1680,63 2,4 21,74 4033,51
3740 0,45 0,45 20,00 9,06 1689,69 2,4 21,74 4055,26
3760 0,453 0,45 20,00 9,06 1698,75 2,4 21,74 4077,00
3780 0,45 0,45 20,00 9,06 1707,81 2,4 21,74 4098,74
3800 0,453 0,45 20,00 9,06 1716,87 2,4 21,74 4120,49
3820 0,45 0,45 20,00 9,06 1725,93 2,4 21,74 4142,23
3840 0,453 0,45 20,00 9,06 1734,99 2,4 21,74 4163,98
3860 0,45 0,45 20,00 9,06 1744,05 2,4 21,74 4185,72
3880 0,453 0,45 20,00 9,06 1753,11 2,4 21,74 4207,46
3900 0,45 0,45 20,00 9,06 1762,17 2,4 21,74 4229,21
3920 0,453 0,45 20,00 9,06 1771,23 2,4 21,74 4250,95
3940 0,45 0,45 20,00 9,06 1780,29 2,4 21,74 4272,70
3960 0,453 0,45 20,00 9,06 1789,35 2,4 21,74 4294,44
3980 0,45 0,45 20,00 9,06 1798,41 2,4 21,74 4316,18
4000 0,453 0,45 20,00 9,06 1807,47 2,4 21,74 4337,93
4020 0,45 0,45 20,00 9,06 1816,53 2,4 21,74 4359,67
4040 0,453 0,45 20,00 9,06 1825,59 2,4 21,74 4381,42
4060 0,45 0,45 20,00 9,06 1834,65 2,4 21,74 4403,16
4080 0,453 0,45 20,00 9,06 1843,71 2,4 21,74 4424,90
4100 0,45 0,45 20,00 9,06 1852,77 2,4 21,74 4446,65
4120 0,453 0,45 20,00 9,06 1861,83 2,4 21,74 4468,39
4140 0,45 0,45 20,00 9,06 1870,89 2,4 21,74 4490,14
4160 0,453 0,45 20,00 9,06 1879,95 2,4 21,74 4511,88
4180 0,45 0,45 20,00 9,06 1889,01 2,4 21,74 4533,62
4200 0,453 0,45 20,00 9,06 1898,07 2,4 21,74 4555,37
4220 0,45 0,45 20,00 9,06 1907,13 2,4 21,74 4577,11
4240 0,453 0,45 20,00 9,06 1916,19 2,4 21,74 4598,86
4260 0,45 0,45 20,00 9,06 1925,25 2,4 21,74 4620,60
4280 0,453 0,45 20,00 9,06 1934,31 2,4 21,74 4642,34
4300 0,45 0,45 20,00 9,06 1943,37 2,4 21,74 4664,09
4320 0,453 0,45 20,00 9,06 1952,43 2,4 21,74 4685,83
4340 0,45 0,45 20,00 9,06 1961,49 2,4 21,74 4707,58
4360 0,453 0,45 20,00 9,06 1970,55 2,4 21,74 4729,32
4380 0,45 0,45 20,00 9,06 1979,61 2,4 21,74 4751,06
4400 0,453 0,45 20,00 9,06 1988,67 2,4 21,74 4772,81
4420 0,45 0,45 20,00 9,06 1997,73 2,4 21,74 4794,55
4440 0,453 0,45 20,00 9,06 2006,79 2,4 21,74 4816,30
4460 0,45 0,45 20,00 9,06 2015,85 2,4 21,74 4838,04
4480 0,453 0,45 20,00 9,06 2024,91 2,4 21,74 4859,78



4500 0,45 0,45 20,00 9,06 2033,97 2,4 21,74 4881,53
4520 0,453 0,45 20,00 9,06 2043,03 2,4 21,74 4903,27
4540 0,45 0,45 20,00 9,06 2052,09 2,4 21,74 4925,02
4560 0,453 0,45 20,00 9,06 2061,15 2,4 21,74 4946,76
4580 0,45 0,45 20,00 9,06 2070,21 2,4 21,74 4968,50
4600 0,453 0,45 20,00 9,06 2079,27 2,4 21,74 4990,25
4620 0,45 0,45 20,00 9,06 2088,33 2,4 21,74 5011,99
4640 0,453 0,45 20,00 9,06 2097,39 2,4 21,74 5033,74
4660 0,45 0,45 20,00 9,06 2106,45 2,4 21,74 5055,48
4680 0,453 0,45 20,00 9,06 2115,51 2,4 21,74 5077,22
4700 0,45 0,45 20,00 9,06 2124,57 2,4 21,74 5098,97
4720 0,453 0,45 20,00 9,06 2133,63 2,4 21,74 5120,71
4740 0,45 0,45 20,00 9,06 2142,69 2,4 21,74 5142,46
4760 0,453 0,45 20,00 9,06 2151,75 2,4 21,74 5164,20
4780 0,45 0,45 20,00 9,06 2160,81 2,4 21,74 5185,94
4800 0,453 0,45 20,00 9,06 2169,87 2,4 21,74 5207,69
4820 0,45 0,45 20,00 9,06 2178,93 2,4 21,74 5229,43
4840 0,453 0,45 20,00 9,06 2187,99 2,4 21,74 5251,18
4860 0,45 0,45 20,00 9,06 2197,05 2,4 21,74 5272,92
4880 0,453 0,45 20,00 9,06 2206,11 2,4 21,74 5294,66
4900 0,45 0,45 20,00 9,06 2215,17 2,4 21,74 5316,41
4920 0,453 0,45 20,00 9,06 2224,23 2,4 21,74 5338,15
4940 0,45 0,45 20,00 9,06 2233,29 2,4 21,74 5359,90
4960 0,453 0,45 20,00 9,06 2242,35 2,4 21,74 5381,64
4980 0,45 0,45 20,00 9,06 2251,41 2,4 21,74 5403,38
5000 0,453 0,45 20,00 9,06 2260,47 2,4 21,74 5425,13
5020 0,45 0,45 20,00 9,06 2269,53 2,4 21,74 5446,87
5040 0,453 0,45 20,00 9,06 2278,59 2,4 21,74 5468,62
5060 0,45 0,45 20,00 9,06 2287,65 2,4 21,74 5490,36
5080 0,453 0,45 20,00 9,06 2296,71 2,4 21,74 5512,10
5100 0,45 0,45 20,00 9,06 2305,77 2,4 21,74 5533,85
5120 0,453 0,45 20,00 9,06 2314,83 2,4 21,74 5555,59
5140 0,45 0,45 20,00 9,06 2323,89 2,4 21,74 5577,34
5160 0,453 0,45 20,00 9,06 2332,95 2,4 21,74 5599,08
5180 0,45 0,45 20,00 9,06 2342,01 2,4 21,74 5620,82
5200 0,453 0,45 20,00 9,06 2351,07 2,4 21,74 5642,57
5220 0,45 0,45 20,00 9,06 2360,13 2,4 21,74 5664,31
5240 0,453 0,45 20,00 9,06 2369,19 2,4 21,74 5686,06
5260 0,45 0,45 20,00 9,06 2378,25 2,4 21,74 5707,80
5280 0,453 0,45 20,00 9,06 2387,31 2,4 21,74 5729,54
5300 0,45 0,45 20,00 9,06 2396,37 2,4 21,74 5751,29
5320 0,453 0,45 20,00 9,06 2405,43 2,4 21,74 5773,03
5340 0,45 0,45 20,00 9,06 2414,49 2,4 21,74 5794,78
5360 0,453 0,45 20,00 9,06 2423,55 2,4 21,74 5816,52
5380 0,45 0,45 20,00 9,06 2432,61 2,4 21,74 5838,26
5400 0,453 0,45 20,00 9,06 2441,67 2,4 21,74 5860,01
5420 0,45 0,45 20,00 9,06 2450,73 2,4 21,74 5881,75
5440 0,453 0,45 20,00 9,06 2459,79 2,4 21,74 5903,50
5460 0,45 0,45 20,00 9,06 2468,85 2,4 21,74 5925,24
5480 0,453 0,45 20,00 9,06 2477,91 2,4 21,74 5946,98
5500 0,45 0,45 20,00 9,06 2486,97 2,4 21,74 5968,73
5520 0,453 0,45 20,00 9,06 2496,03 2,4 21,74 5990,47
5540 0,45 0,45 20,00 9,06 2505,09 2,4 21,74 6012,22
5560 0,453 0,45 20,00 9,06 2514,15 2,4 21,74 6033,96
5580 0,45 0,45 20,00 9,06 2523,21 2,4 21,74 6055,70
5600 0,453 0,45 20,00 9,06 2532,27 2,4 21,74 6077,45
5620 0,45 0,45 20,00 9,06 2541,33 2,4 21,74 6099,19
5640 0,453 0,45 20,00 9,06 2550,39 2,4 21,74 6120,94
5660 0,45 0,45 20,00 9,06 2559,45 2,4 21,74 6142,68
5680 0,453 0,45 20,00 9,06 2568,51 2,4 21,74 6164,42
5700 0,45 0,45 20,00 9,06 2577,57 2,4 21,74 6186,17
5720 0,453 0,45 20,00 9,06 2586,63 2,4 21,74 6207,91
5740 0,45 0,45 20,00 9,06 2595,69 2,4 21,74 6229,66
5760 0,453 0,45 20,00 9,06 2604,75 2,4 21,74 6251,40
5780 0,45 0,45 20,00 9,06 2613,81 2,4 21,74 6273,14
5800 0,453 0,45 20,00 9,06 2622,87 2,4 21,74 6294,89
5820 0,45 0,45 20,00 9,06 2631,93 2,4 21,74 6316,63
5840 0,453 0,45 20,00 9,06 2640,99 2,4 21,74 6338,38
5860 0,45 0,45 20,00 9,06 2650,05 2,4 21,74 6360,12
5880 0,453 0,45 20,00 9,06 2659,11 2,4 21,74 6381,86
5900 0,45 0,45 20,00 9,06 2668,17 2,4 21,74 6403,61
5920 0,453 0,45 20,00 9,06 2677,23 2,4 21,74 6425,35
5940 0,45 0,45 20,00 9,06 2686,29 2,4 21,74 6447,10
5960 0,453 0,45 20,00 9,06 2695,35 2,4 21,74 6468,84
5980 0,45 0,45 20,00 9,06 2704,41 2,4 21,74 6490,58



6000 0,453 0,45 20,00 9,06 2713,47 2,4 21,74 6512,33
6020 0,45 0,45 20,00 9,06 2722,53 2,4 21,74 6534,07
6040 0,453 0,45 20,00 9,06 2731,59 2,4 21,74 6555,82
6060 0,45 0,45 20,00 9,06 2740,65 2,4 21,74 6577,56
6080 0,453 0,45 20,00 9,06 2749,71 2,4 21,74 6599,30
6100 0,45 0,45 20,00 9,06 2758,77 2,4 21,74 6621,05
6120 0,453 0,45 20,00 9,06 2767,83 2,4 21,74 6642,79
6140 0,45 0,45 20,00 9,06 2776,89 2,4 21,74 6664,54
6160 0,453 0,45 20,00 9,06 2785,95 2,4 21,74 6686,28
6180 0,45 0,45 20,00 9,06 2795,01 2,4 21,74 6708,02
6200 0,453 0,45 20,00 9,06 2804,07 2,4 21,74 6729,77
6220 0,45 0,45 20,00 9,06 2813,13 2,4 21,74 6751,51
6240 0,453 0,45 20,00 9,06 2822,19 2,4 21,74 6773,26
6260 0,45 0,45 20,00 9,06 2831,25 2,4 21,74 6795,00
6280 0,453 0,45 20,00 9,06 2840,31 2,4 21,74 6816,74
6300 0,45 0,45 20,00 9,06 2849,37 2,4 21,74 6838,49
6320 0,453 0,45 20,00 9,06 2858,43 2,4 21,74 6860,23
6340 0,45 0,45 20,00 9,06 2867,49 2,4 21,74 6881,98
6360 0,453 0,45 20,00 9,06 2876,55 2,4 21,74 6903,72
6380 0,45 0,45 20,00 9,06 2885,61 2,4 21,74 6925,46
6400 0,453 0,45 20,00 9,06 2894,67 2,4 21,74 6947,21
6420 0,45 0,45 20,00 9,06 2903,73 2,4 21,74 6968,95
6440 0,453 0,45 20,00 9,06 2912,79 2,4 21,74 6990,70
6460 0,45 0,45 20,00 9,06 2921,85 2,4 21,74 7012,44
6480 0,453 0,45 20,00 9,06 2930,91 2,4 21,74 7034,18
6500 0,45 0,45 20,00 9,06 2939,97 2,4 21,74 7055,93
6520 0,453 0,45 20,00 9,06 2949,03 2,4 21,74 7077,67

6530,343 0,45 0,45 10,43 4,72 2953,75 2,4 11,34 7089,01
2953,75 7089,01



Enllaç 1
0 0

20 0,45 0,23 20,00 4,53 4,53 2,4 10,87 10,87
40 0,453 0,45 20,00 9,06 13,59 2,4 21,74 32,62
60 0,45 0,45 20,00 9,06 22,65 2,4 21,74 54,36
80 0,453 0,45 20,00 9,06 31,71 2,4 21,74 76,10

100 0,45 0,45 20,00 9,06 40,77 2,4 21,74 97,85
120 0,453 0,45 20,00 9,06 49,83 2,4 21,74 119,59
140 0,45 0,45 20,00 9,06 58,89 2,4 21,74 141,34
160 0,453 0,45 20,00 9,06 67,95 2,4 21,74 163,08
180 0,45 0,45 20,00 9,06 77,01 2,4 21,74 184,82

186,889 0,453 0,45 6,89 3,12 80,13 2,4 7,49 192,31
80,13 192,31

Enllaç 2
0 0

20 0,45 0,23 20,00 4,53 4,53 2,4 10,87 10,87
40 0,453 0,45 20,00 9,06 13,59 2,4 21,74 32,62
60 0,45 0,45 20,00 9,06 22,65 2,4 21,74 54,36
80 0,453 0,45 20,00 9,06 31,71 2,4 21,74 76,10

100 0,45 0,45 20,00 9,06 40,77 2,4 21,74 97,85
120 0,453 0,45 20,00 9,06 49,83 2,4 21,74 119,59
140 0,45 0,45 20,00 9,06 58,89 2,4 21,74 141,34
160 0,453 0,45 20,00 9,06 67,95 2,4 21,74 163,08
180 0,45 0,45 20,00 9,06 77,01 2,4 21,74 184,82
200 0,453 0,45 20,00 9,06 86,07 2,4 21,74 206,57
220 0,45 0,45 20,00 9,06 95,13 2,4 21,74 228,31
240 0,453 0,45 20,00 9,06 104,19 2,4 21,74 250,06
260 0,45 0,45 20,00 9,06 113,25 2,4 21,74 271,80
280 0,453 0,45 20,00 9,06 122,31 2,4 21,74 293,54
300 0,45 0,45 20,00 9,06 131,37 2,4 21,74 315,29
320 0,453 0,45 20,00 9,06 140,43 2,4 21,74 337,03
340 0,45 0,45 20,00 9,06 149,49 2,4 21,74 358,78

354,421 0,453 0,45 14,42 6,53 156,02 2,4 15,68 374,45
156,02 374,45



Ramal E
0 0

20 0,45 0,23 20,00 4,53 4,53 2,4 10,87 10,87
40 0,453 0,45 20,00 9,06 13,59 2,4 21,74 32,62
60 0,45 0,45 20,00 9,06 22,65 2,4 21,74 54,36
80 0,453 0,45 20,00 9,06 31,71 2,4 21,74 76,10

100 0,45 0,45 20,00 9,06 40,77 2,4 21,74 97,85
120 0,453 0,45 20,00 9,06 49,83 2,4 21,74 119,59
140 0,45 0,45 20,00 9,06 58,89 2,4 21,74 141,34
160 0,453 0,45 20,00 9,06 67,95 2,4 21,74 163,08
180 0,45 0,45 20,00 9,06 77,01 2,4 21,74 184,82
200 0,453 0,45 20,00 9,06 86,07 2,4 21,74 206,57
220 0,45 0,45 20,00 9,06 95,13 2,4 21,74 228,31
240 0,453 0,45 20,00 9,06 104,19 2,4 21,74 250,06
260 0,45 0,45 20,00 9,06 113,25 2,4 21,74 271,80
280 0,453 0,45 20,00 9,06 122,31 2,4 21,74 293,54
300 0,45 0,45 20,00 9,06 131,37 2,4 21,74 315,29

303,897 0,453 0,45 3,90 1,77 133,14 2,4 4,24 319,53
133,14 319,53

Ramal S
0 0

20 0,45 0,23 20,00 4,53 4,53 2,4 10,87 10,87
40 0,453 0,45 20,00 9,06 13,59 2,4 21,74 32,62
60 0,45 0,45 20,00 9,06 22,65 2,4 21,74 54,36
80 0,453 0,45 20,00 9,06 31,71 2,4 21,74 76,10

100 0,45 0,45 20,00 9,06 40,77 2,4 21,74 97,85
120 0,453 0,45 20,00 9,06 49,83 2,4 21,74 119,59
140 0,45 0,45 20,00 9,06 58,89 2,4 21,74 141,34
160 0,453 0,45 20,00 9,06 67,95 2,4 21,74 163,08
180 0,45 0,45 20,00 9,06 77,01 2,4 21,74 184,82
200 0,453 0,45 20,00 9,06 86,07 2,4 21,74 206,57
220 0,45 0,45 20,00 9,06 95,13 2,4 21,74 228,31
240 0,453 0,45 20,00 9,06 104,19 2,4 21,74 250,06
260 0,45 0,45 20,00 9,06 113,25 2,4 21,74 271,80
280 0,453 0,45 20,00 9,06 122,31 2,4 21,74 293,54
300 0,45 0,45 20,00 9,06 131,37 2,4 21,74 315,29
320 0,453 0,45 20,00 9,06 140,43 2,4 21,74 337,03
340 0,45 0,45 20,00 9,06 149,49 2,4 21,74 358,78
360 0,453 0,45 20,00 9,06 158,55 2,4 21,74 380,52

361,821 0,45 0,45 1,82 0,82 159,37 2,4 1,98 382,50
159,37 382,50
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1. Introducció 
 

El present annex d’estructures té per objectiu descriure les diferents obres de fàbrica  que 
s’inclouen en el present projecte de condicionament de la carretera TV-3531. Aquesta 
descripció no serà purament tècnica amb el seu càlcul estructural corresponent donat que 
aquest grau de detall correspondria a projectes acadèmics específics. En aquest sentit, 
l’objectiu principal del present projecte és el de definir un traçat i és el que s’ha anat detallant 
en els diferents annexes. 

Per motius topogràfics, l’encaix del traçat amb l’orografia existent ha requerit del suport de 
diverses obres de fàbrica i aquestes són les que es definiran en el present annex. En aquesta 
definició s’establirà el disseny dels diferents elements i una valoració econòmica. Aquestes no 
disposaran del grau de detall corresponent a un projecte constructiu però serviran per tenir una 
xifra orientativa del cost que suposaran.  

Degut a això, les solucions que s’ofereixin per les diferents obres de fàbrica requerides 
seguiran una tipologia estructural convencional donat que són les més conegudes i de les quals 
es podrà obtenir un cost aproximat el més exacte possible. En aquest sentit, aquestes obres 
s’executaran amb formigó armat o pretesat, dels quals es coneixen multitud de solucions i 
pràcticament es pot dir que venen tabulades.  

Fetes aquestes consideracions inicials, les obres de fàbrica considerades en el present projecte 
són les següents: 

• Passos inferiors per creuaments de camins. 
• Mur de contenció 
• Viaducte sobre el Barranc de l’Estret d’en Vidal 

A part d’aquestes estructures que es detallaran a continuació, el present projecte també 
requereix de diverses obres de fàbrica relacionades amb el drenatge, les quals estan definides 
al corresponent Annex número 7 relatiu a hidrologia. 

2. Passos inferiors 
 

En el present projecte es defineix el següent pas inferior situat al PK 5+664,080. Aquest es 
situa en el tram de la carretera de nou traçat i aquest circula en terraplè. Degut a la diferència 
de cota amb el terreny, per tal de no suprimir un dels camins agraris existents es projecta 
aquest pas subterrani per tal de comunicar els dos marges que la carretera separa.  

En aquest punt, la diferència de cotes entre la rasant de la carretera i el terreny és 
aproximadament d’11 m. La solució adoptada per executar el pas inferior és mitjançant un 
calaix de formigó prefabricat. En primer lloc s’executarà el pas i posteriorment es terraplenarà 
fins assolir la cota de coronació projectada.  

Per tal de garantir el trànsit de maquinària agrícola i per coherència amb els criteris seguits per 
la reposició dels camins agraris afectats, es projecta un marc prefabricat de secció interior 4x4 
m. Per aquesta secció, els marcs disponibles son tancats i articulats. S’opta per executar el pas 
per un de tipus articulat per tal d’economitzar els costos de transport al transportar-se per 
peces i no necessitar d’aquesta manera un transport especial. Degut a la forma de les juntes, 
les peces prefabricades garanteixen el correcte encaix entre elles assegurant el seu 
monolitisme estructural.   
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Als extrems del pas inferior, es col·locaran les aletes per tal de contenir les terres del terraplè i 
evitar l’erosió en els punts singulars de les boques dels marcs.  

La longitud del pas inferior és de 35,357 m i donada la obliqüitat del pas respecte a l’eix del 
traçat les aletes no seran simètriques. 

 

Figura 1.- Detall d’unió de les peces del marc articulat prefabricat 

 

 

 

Figura 2.- Detall de les aletes de la boca del pas inferior executat mitjançant un marc articulat prefabricat 
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2. Mur de contenció 
 

Per tal d’evitar un talús excessiu que la seva base ocupés part de la llera del Barranc de l’Estret 
d’en Vidal, es projecta un mur de contenció que suporti les terres del terraplè necessari per la 
rasant projectada.  

Aquest mur, per tant, es projecta des del PK 0+860 fins al PK 0+980. A part del criteri seguit de 
seguretat hidràulica, aquest mur ajuda a reduir el moviment de terres necessari per tal d’ajustar 
al màxim la compensació de terres entre els volums necessaris de desmunt i terraplè.  

L’alçada del mur al llarg de la seva longitud és variable entre 0 i 5 m, de manera que es 
projecta un mur tipus  en “L”  de formigó armat formigonat directament sobre el terreny natural 
un cop executades les tasques prèvies per a l’execució de la sabata de fonamentació.  

Donat que el present projecte acadèmic té com objectiu principal definir la solució geomètrica 
del traçat, s’escapa de l’objecte d’aquest el càlcul estructural del mur. A més a més, donada la 
manca d’informació geotècnica acurada de la zona, no es pot garantir la validesa del càlcul  a 
realitzar. En aquest sentit, per tant, el mur que es definirà geomètricament als plànols serà un 
mur tipus en “L” de les dimensions que s’adaptin a les necessitats del present projecte. 

3. Viaducte sobre el Barranc de l’Estret d’en Vidal 

3.1. Definició geomètrica 
 

Per tal de superar el Barranc de l’Estret d’en Vidal es projecta un viaducte que uneixi els dos 
marges de la llera. El nou viaducte projectat substitueix l’actual pas i es situa 120 m aigües 
avall respecte l’existent. El viaducte projectat s’inicia al PK 0+531,740 i finalitza al PK 
0+687,744 sobre uns estreps executats en terraplè a ambdós extrems.  

Segons les “Recomanacions tècniques que al disseny d’infraestructures que interfereixen amb 
l’espai fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el seu punt 3, referent a l’amplada lliure, 
s’especifica que si no és possible respectar l’amplada lliure necessària, la llum entre piles 
mesurades sobre la projecció en planta d’aquestes en la perpendicular al flux representin un 
mínim de 35 m. Degut a la posició obliqua del viaducte respecte al curs del torrent, aquesta 
separació entre piles exigeix una llum sobre el traçat del viaducte de 50 m. 

Degut als condicionants, la solució geomètrica adoptada pel viaducte és simètrica està 
composta per 4 vans: els 2 centrals entre les 3 piles de 50 m de llum, i els 2 extrems que es 
recolzen sobre els estreps de 28 m.  

Degut que no és objecte del present projecte el càlcul estructural acurat del viaducte, el qual 
seria objecte d’un projecte independent, només es defineix la longitud, posició i distància entre 
piles d’acord amb els condicionants hidrològics i orogràfics sobre el qual es situa.  

Amb una geometria d’aquest tipus, la solució estructural que es recomana adoptar és el d’un 
pont de formigó posttesat de secció en calaix o un pont de secció mixta amb el calaix metàl·lic i 
una llosa de compressió de formigó armat que formi el taulell.  

D’acord amb la Norma 3.1 – IC, en el seu apartat 7.4.2 referent a les obres de pas, 
s’especifiquen les dimensions de la secció transversal en aquestes seccions especials sobre 
obres de pas de longitud major a 100 m. En aquest sentit, per a carreteres convencionals C–
60, la secció estarà formada per 2 carrils de circulació de 3,5 m d’amplada cadascú i 2 vorals 
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laterals d’1 m formant una secció total de 9 m d’amplada. Als extrems dels vorals es situaran 
les baranes i elements de contenció dels vehicles.  

Per continuïtat geomètrica, les dimensions dels carrils i els vorals són les mateixes que en la 
resta del traçat d’acord amb el definit a l’Annex número 6 referent al traçat. .         

 

3.2. Justificació de preus 
 

Com s’ha comentat, no és objecte del present projecte el càlcul detallat a nivell estructural i 
econòmic, però és necessària una valoració econòmica per tal d’incloure-la en el pressupost. 
D’acord amb diversos projectes existents i estudis d’informació pública sobre carreteres 
facilitats pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, els preus 
adoptats per al m2 d’un viaducte de característiques similars oscil·la entre 900 i 1200 €.  

D’acord amb això, es fixa per al present projecte el preu de la següent partida per al viaducte: 

UA Descripció Preu 
 

m2 
 

Viaducte amb llums superiors a 40 m i alçada máxima 
de piles de 20 m, format per un taulell a basa de 
monoviga artesa, incloses les parts proporcionals de 
fonamentacions, estreps i aletes. 
 

 

1.050,00 € 
 

 

Taula 1.- Justificació de preu adoptada per al viaducte sobre el Barranc de l’Estret d’en Vidal del present projecte 

4. Referències 
 

Agència Catalana de l’Aigua, Recomanacions tècniques que al disseny d’infraestructures que 
interfereixen amb l’espai fluvial. 

http://aca‐
web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/publicacions/recomanacions_
zi/Recomanacions_tecniques_disseny_infraestructures_v1.pdf 
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1 . Introducció 
 

El present annex té per objectiu descriure i detallar, tant a nivell normatiu com la seva definició 
tècnica, la senyalització, abalisament i defenses de la carretera objecte del present projecte.  

El tipus i posició de la senyalització a instal·lar en una carretera ve fixat per les diferents 
normatives i recomanacions, criteris i llibres d’estil fixats per les administracions competents. En 
aquest cas, la reglamentació vigent a usar depèn tant del Ministeri de Foment com del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i és la següent: 

• Depenent del Ministeri de Foment: 
 

- Norma 8.1 – I.C. sobre Señalización de Obras 
- Norma 8.2 – I.C. sobre Marcas Viales de Marzo de 1987 
- Norma 8.3 – I.C sobre Señalización Vertical 
- Orden Circular 229/71CV sobre barreras de Seguridad 
- Catálogo de señales verticales de circulación -  Tomo I: Características de las señales 
- Catálogo de señales verticales de circulación - Tomo II: Catálogo y significado de las 

señales de circulación 
- Órdenes Circulares 301/89T, 304/89MV y 309/90C sobre hitos de arista 

 
• Depenent del Departament de Territori i Sostenibilitat: 

 
- Llibre d’estil de les carreteres catalanes 
- Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya 
- Condicions tècniques i criteris d’implantació de la senyalització d’accessos 

El conjunt de la senyalització en una carretera té per objectiu garantir la seguretat d’una 
carretera gràcies a la seva correcta llegibilitat i,  en particular, tal i com s’especifica a la Norma 
8.2 – I.C., les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment, que tenen per 
objectiu satisfer una o vàries de les següents funcions: 

• Limitar els carrils de circulació 
• Separar els sentits de circulació 
• Indicar el límit de la calçada 
• Limitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
• Reglamentar la circulació, especialment l’avançament, la parada i l’estacionament 
• Completar o precisar el significat de senyals verticals 
• Repetir o recordar una senyal vertical 
• Permetre els moviments indicats 
• Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Per últim, cal mencionar que la senyalització és un element més a considerar com a element 
integrant del disseny i projecte de la carretera i no només com un complement a afegir 
posteriorment al traçat. 
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2. Senyalització horitzontal 
 

Tal i com es defineix a la norma 8.2 – I.C. les marques vials seran de color blanc, el qual 
correspondrà a la referència B-118 de la norma UNE 48 103. A la vegada, aquestes també 
hauran de ser reflectants. 

També es defineixen 7 grups de marques vials segons la seva funció i posició, els quals són: 

• Marques vials longitudinals discontínues  
• Marques vials longitudinals contínues 
• Marques vials longitudinals contínues adjacents a discontínues 
• Marques vials transversals 
• Fletxes 
• Inscripcions 
• Altres marques 

Algunes d’aquestes marques varien les seves dimensions en funció del tipus de via o de la 
velocitat màxima. En aquest sentit, la Norma especifica que no es variarà el tipus de marca en 
un tram curt, en el que per qualsevol circumstància la velocitat màxima difereixi de la resta de 
la via. 

 

2.1. Marques longitudinals discontínues 
 

Segons la Norma, les marques longitudinals discontínues en calçada signifiquen que cap 
conductor ha de circular amb el seu vehicle o animal per sobre excepte quan sigui necessari i 
la seguretat de la circulació ho permeti.  

2.1.1 Per separar carrils normals 
 

La seva funció en el cas de la carretera objecte del present projecte serà la de separació de 
sentits en calçada de 2  carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament.  

La marca vial a usar definida a la Norma serà la M-1.2:  

Ample (m) Llarg (m) Separació (m)
0,10 3,50 9,00 
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2.1.2 Per separar carrils d’entrada o sortida 
 

La seva funció és la de separar entre el carril principal i el carril d’entrada, de sortida o de trenat 
en el que normalment està prevista una acceleració o desacceleració dels vehicles.  

Aquestes marques s’usaran per separar les falques de sortida i d’incorporació i els carrils de gir 
a l’esquerra dels carrils de la calçada principal en els enllaços previstos amb la T-362 i el traçat 
original de la TV-3531 que es dirigeix cap al nucli de Gandesa. 

La marca vial a usar definida a la Norma serà la M-1.7: 

Ample (m) Llarg (m) Separació (m)
0,30 1,00 1,00 

 

 

 

2.1.3 De preavís de marca contínua o de perill 
 

La seva funció és anunciar al conductor que s’aproxima a una marca longitudinal continua i la 
prohibició que aquesta marca implica, o la proximitat d’un tram de via que presenta un risc 
especial. 

Aquestes marques s’usaran per delimitar la zona franquejable per realitzar el gir en els carris 
especials de gir a l’esquerra en els enllaços previstos. 

La marca vial a usar definida a la Norma serà la M-1.10: 

Ample (m) Llarg (m) Separació (m)
0,10 2,00 1,00 
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2.1.4 De límit de calçada 
 

La seva funció és senyalar el límit de la calçada. La seva amplada no es comptarà en la de la 
calçada. 

S’usarà en aquells punts que es permeti creuar-la per canviar de direcció o usar un accés. És a 
dir, tant en els 2 enllaços previstos com en les incorporacions dels camins rurals. 

La marca vial a usar definida a la Norma serà la M-1.12: 

Ample (m) Llarg (m) Separació (m)
0,15 1,00 2,00 

 

 

 

2.2. Marques longitudinals contínues 
 

Segons la Norma, les marques longitudinals contínues en calçada signifiquen que cap 
conductor ha de circular amb el seu vehicle o animal per sobre d’ella, ni tampoc quan la marca 
separi els dos carrils de circulació, circular per l’esquerra d’aquesta. S’exclouen, però, 
d’aquesta limitació les línies contínues de límit de calçada. 

La Norma fixa que una marca longitudinal contínua ha de tenir com a mínim 20 m de longitud, i 
s’aconsella restringir al màxim el seu ús i longitud per tal d’afavorir la flexibilitat de la circulació. 
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2.2.1 Per separació de sentits en calçada de dos o tres carrils 
 

La seva funció és prohibir l’avançament per no disposar de la velocitat necessària per 
completar-lo, un cop iniciat, o per desistir-hi. 

La marca vial a usar serà la M-2.2: 

Ample (m) 
0,10 

 

 

 

2.2.2 Per separació de carrils d’entrada o sortida 
 

La seva funció es per separar carrils d’entrada o sortida en que normalment està prevista una 
acceleració o desacceleració dels vehicles en trams en que no procedeixi permetre la maniobra 
de canvi de carril. 

S’usarà per la separació dels carrils especials en els 2 enllaços previstos. 

La marca vial a usar serà la M-2.4: 

Ample (m) 
0,30 
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2.2.3 De límit de calçada 
 

La seva funció és senyalar el límit de la calçada. La seva amplada no es comptarà en la de la 
calçada. 

La marca vial a usar serà la M-2.6: 

Ample (m) 
0,10 

 

 

 

2.2.4 De contorn d’illeta 
 

La seva funció és indicar els límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit i té per objectiu 
proporcionar una transició suau per vorejar un obstacle o per protegir una zona d’espera. 

La marca vial a usar serà la M-2.6 d’acord amb el que estableix la Norma. 

 

2.3. Marques longitudinals contínues adjacents a discontínues 
 

En els casos que una marca consisteix en una línia longitudinal contínua adjacent a una altra 
discontínua, els conductors només han de tenir present la línia situada en el seu costat de 
circulació. Aquesta disposició no impedeix que els vehicles que hagin efectuat un avançament 
tornin a la seva dreta.  

2.3.1 Per regulació de l’avançament en calçada de 2 ó 3 carrils i doble sentit de circulació 
 

La seva funció és, a més de separar els sentits de circulació, prohibir l’avançament als vehicles 
situats en el carril on es troba la marca contínua.  
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La marca vial a usar serà la M-3.2: 

Ample (m) Llarg (m) Separació (m)
0,10 3,50 9,00 

 

 

 

2.4. Marques transversals 
 

Una línia continua transversal indica que cap vehicle la pot travessar degut a la obligació d’una 
senyal d’aturada obligatòria o similar.  

2.4.1 Línia d’aturada 
 

La seva funció és fixar la línia que cal vehicle pot superar.  

S’usarà per fixar els punts d’aturada en el els carrils especials i falques dels 2 enllaços 
previstos. 

La marca vial a usar serà la M-4.1: 

Ample (m) 
0,40 
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2.5. Fletxes 
 

2.5.1 Fletxes de direcció o de selecció de carrils 
 

Les fletxes pintades a la calçada signifiquen que un conductor ha de seguir amb el seu vehicle 
el sentit o un dels sentits indicats en el carril pel que circula. Indiquen el o els moviments 
permesos o obligats als conductor que circula pel carril al següent nus o enllaç. 

La marca vial a usar serà la M-5.2: 
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2.5.2 Fletxes de retorn 
 

Es situen a l’eix de la calçada de doble sentit de circulació i apuntant cap a la dreta per 
anunciar la proximitat d’una línia contínua que implica la prohibició de circular per l’esquerra 
d’aquesta i indica per tant que tot conductor ha de circular amb el seu vehicle pel carril situat a 
la dreta de la fletxa. S’usa per indicar la proximitat de la fi de la zona d’avançament. 

La marca vial a usar serà la M-5.5 i la seva disposició serà d’acord amb l’especificat a la Norma 
8.2. 
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2.6. Inscripcions 
 

Una inscripció en el paviment té per objectiu proporcionar al conductor la informació 
complementària, recordant-li la obligació de complir l’ordenat per una senyal vertical o en cercs 
casos imposar per sí mateixa una determinada prescripció. 

Les dues inscripcions a usar seran les de “STOP” i el símbol de “Cediu el pas”. 

2.6.1 Inscripció de “STOP” 
 

La seva funció és indicar al conductor la obligació d’aturar el seu vehicle davant una pròxima 
línia de detenció i cedir el pas als vehicles que circulen per la calçada a la qual es vol 
incorporar. 

La marca vial a usar serà la M-6.4: 

 

 

2.6.2 Inscripció de “Cediu el pas” 
 

La seva funció és indicar al conductor la obligació de cedir el pas als vehicles que circulen per 
la calçada a la qual s’aproxima i d’aturar-se si és necessari davant la línia de detenció. 
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La marca vial a usar serà la M-6.5: 
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2.8. Altres marques 
 

2.8.1 Zebrat 
 

El seu significat és que cap vehicle o animal ha de penetrar en aquesta zona. La seva funció és 
incrementar la visibilitat de la zona del paviment exclosa a la circulació de vehicles i a la vegada 
indicar, mitjançant la inclinació de les bandes que el constitueixen, de cap a quin costat hauran 
de desviar-se els vehicles per evitar un obstacle o per realitzar una maniobra de divergència o 
convergència. 

La marca vial a usar serà la M-7.2: 
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3. Senyalització vertical 
 

La senyalització vertical a instal·lar en una carretera ve definida per la Norma 8.1 – IC. En 
aquesta Norma es defineix el tipus de senyalització a instal·lar en les diverses seccions de la 
carretera, les seves dimensions i posició.  En el cas de la senyalització territorial, aquella que 
compren els cartells fletxa i els d’orientació, es seguiran les indicacions de la guia de 
Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya, editada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat donat que serà l’Administració propietària del present projecte un cop s’executi.  

 

3.1. Dimensions i posició 
 

D’acord amb la Norma 8.1 - IC, i segons amb la classificació de la carretera segons la Norma 
3.1 – IC, la carretera objecte del present projecte es classifica com una carretera convencional 
amb voral i les dimensions de les senyals seran les següents: 

 

Figura 1.-Dimensions de les senyals verticals per a carretera convencional amb voral (cotes en mm) 

La implantació de les senyals seguirà els criteris de visibilitat per tal de garantir la llegibilitat i la 
seguretat corresponent a la correcta identificació de les senyals. La implantació en secció 
queda definida a la norma de la següent manera: 

 

Figura 2.-Implantació de la senyalització vertical en secció tranversal  
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La Norma també defineix la posició longitudinal de la senyalització i en aquest sentit especifica 
que les senyals d’advertència de perill es col·locaran, en general, entre 150 i 250 m abans de la 
secció on es pugui trobar el perill que anuncien, tenint en consideració la velocitat de 
recorregut, la visibilitat disponible, la naturalesa del perill i, en el seu cas, de la maniobra 
necessària. 

Les senyals de reglamentació es situaran, normalment, a la secció on comenci la seva 
aplicació, repetint-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut, i 
especialment després d’una entrada o convergència.  

D’acord amb les característiques de la carretera objecte del present projecte i al llarg de les 
diverses seccions, les senyals necessàries segons el Catálogo Oficial de Señales de 
Circulación seran les següents: 

 

Senyals d’advertència de perill  

Senyal Significat 
P-1a Intersecció amb prioritat sobre via a la dreta 
P-1b Intersecció amb prioritat sobre via a l’esquerra 
P-4 Intersecció amb circulació giratòria 
P-14a Revolts perillosos cap a la dreta 
P-20 Vianants 

Senyals de prioritat 

Senyal Significat 
R-1 Cediu el pas 

R-2 Detenció obligatòria o STOP 

Senyals de prohibició d’entrada  

Senyal Significat 
R-101 Entrada prohibida 

Altres senyals de prohibició o restricció  

Senyal Significat 
R-301 Velocitat màxima 

R-305 Avançament prohibit 

Senyals d’obligació 

Senyal Significat 
R-401a Pas obligatori 

Senyals de fi de prohibició o restricció  

Senyal Significat 
R-500 Fi de prohibicions 

R-501 Fi de limitació de velocitat 
R-502 Fi de prohibició d’avançament 
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Senyals de presenyalització  

Senyal Significat 
S-200 Presenyalització de rotonda 

S-220 Presenyalització de direccions cap a una carretera 
convencional 

Senyals de direcció 

Senyal Significat 

S-300 Poblacions d’un itinerari per carretera 
convencional 

Senyals de localització  

Senyal Significat 
S-572 Fita quilométrica en carretera convencional 

Senyals de confirmació 

Senyal Significat 

S-600 Confirmació de poblacions en un itinerari per 
carretera convencional 

Plafons complementaris 

Senyal Significat 
S-800 Distancia a l’inici de perill o de la prescripció 

S-870 Aplicació de la senyalització 
 

Taula 1.- Senyalització vertical necessària en el present projecte de condicionament de la carretera TV-3531  

 

La posició d’aquestes es troben representades als corresponent plànol número 10, referent a la 
senyalització, del Document número 2 del present projecte. 

 

3.2. Senyalització en enllaços i interseccions 
 

Al corresponent Annex número 13 referent a l’estudi d’interseccions es justifica la solució 
adoptada per 3 enllaços projectats. Per aquestes seccions peculiars, la Norma  defineix 
estrictament la senyalització en aquestes situacions per garantir la correcta informació. En el 
present projecte ens trobem amb 2 enllaços en forma de T i un enllaç mitjançant rotonda. Els 
criteris d’implantació en aquestes seccions seran els següents tal com es mostra gràficament a 
la Norma.  
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Figura 2.-Implantació de la senyalització vertical en enllaç en T 
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Figura 3.-Implantació de la senyalització vertical en enllaç de rotonda 

  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 12 ‐ Senyalització  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
19 

 

Paral·lelament, la implantació de la senyalització d’orientació seguirà els criteris de la 
Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya segons es recullen a la següent taula: 

 

Figura 4.-Implantació de la senyalització vertical d’orientació  
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3.3. Abalisament i seguretat 
 

Complementàriament a la senyalització, s’implantaran els elements d’abalisament necessaris 
tals com fites reflectants a les barreres de seguretat i les fites quilomètriques. Aquests elements 
queden correctament definits al corresponent plànol número 10, referent a la senyalització, del 
Document número 2 del present projecte. 

Els elements de seguretat previstos al present projecte consisteixen en la barrera de seguretat 
convencional tipus “biona” amb els elements de seguretat necessaris per garantir la integritat 
física dels motoristes.  

Aquestes barreres de seguretat es situaran a les zones de la carretera en terraplè on 
s’identifiqui perill de sortida de la calçada.  

4. Referències 
 

Ministerio de Fomento. Instrucción de Carreteras, Norma 8.1 – IC  

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/10C10CF6‐54D9‐4732‐AE70‐
26D36268DF9D/107300/1110401.pdf 

 

Ministerio de Fomento. Instrucción de Carreteras, Norma 8.2 – IC 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/56B5B61F‐EEFA‐4CB9‐B050‐
CAA5E2172FDD/55741/1120100.pdf 

 

Ministerio de la Presidencia. Reglamento General de Circulación, Catálogo Oficial de Señales 
de Circulación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/12/23/pdfs/A45684‐45772.pdf 

 

Departament de Territori i Sostenibilitat. Senyalització Territorial i Temàtica de Catalunya. 

http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_15846688_1.pdf 
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1 . Introducció 
 

El present annex d’estudi d’interseccions pretén estudiar i definir la tipologia dels 3 enllaços 
previstos en el present projecte: L’enllaç amb la carretera T-362, l’enllaç amb la carretera TV-
3531a i l’enllaç amb la carretera N-420. 

Una intersecció és un punt singular del traçat on es produeixen diversos moviments i canvis de 
direcció amb les corresponents situacions de perill que es poden produir. Existeixen diverses 
solucions podent-se dividir en dos grans grups: interseccions al mateix nivell i a diferent nivell. 
L’adopció d’un tipus o l’altre depèn principal ment del tipus de carretera i la IMD que suporta.  

A la Norma 3.1 – IC, en els seus apartats 7.4.5 Distancias de seguridad  i en el seu capítol 8 
Nudos es fixen les condicions a complir en els diferents tipus d’enllaços. 

2. Criteris de disseny  

2.1. Tipus de carretera 
 

Les tres carreteres amb les que la carretera objecte del present projecte necessita una 
intersecció són les carreteres T-362, TV-3531 en el seu traçat fins a Gandesa i N-420. Totes 
les carreteres implicades, atenent a la classificació definida a la Norma 3.1 – IC, són carreteres 
convencionals de calçada única. D’acord amb això la selecció del tipus de connexió requerirà 
un estudi específic.  

La carretera objecte del present projecte és sobre la que s’aplicaran les consideracions de la 
Norma respecte a les distàncies de seguretat. En aquest sentit, es defineix la carretera com 
una carretera de classe C-60 i les distàncies de seguretat entre dos carrils o ramals 
d’incorporació i de sortida haurà de ser superior als 250 m.  

Aquest requisit es compleix sobradament donat que les interseccions amb les carreteres T-362, 
TV-3531a i N-420 estan situades als PK 3+163,823, PK 4+708,136 i PK 6+580 respectivament.  

 

2.2. Tràfic 
 

D’acord amb l’annex número 4, Estudi del trànsit, tenim les dades de la IMD prevista a la 
carretera TV-3531 i la que circula per les carreteres T-362 i TV-3531a: 

‐ IMDTV‐3531 = 1.432 
‐ IMDT‐362 = 136 
‐ IMDTV‐3531a = 1.194 
‐ IMDN‐420 = 3.316 

En el primer enllaç, s’observa que  la  IMD de  la carretera T‐362 és molt baixa en comparació 
amb  la  carretera  TV‐3531.  En  el  segon  enllaç  per  connectar  amb  el  traçat  existent  de  la 
carretera les IMD són molt similars, però es preveu que la construcció de la carretera provoqui 
un desplaçament de part de  la  IMD existent cap a  la nova traça. Per últim,  l’enllaç amb  la N‐
420 ja suporta unes IMD superiors i per tant requerirà un tractament diferent.  
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3. Solucions adoptades  

3.1. Intersecció amb la carretera T-362 
 

El present projecte defineix mantenir la posició existent de la intersecció de la carretera TV-
3531 amb la carretera T-362. En aquest sentit, i d’acord amb el fet que es tracta d’un projecte 
de condicionament, es manté la configuració de l’enllaç existent en T però millorant les 
característiques geomètriques existents per tal de millorar els temps de recorregut i la seguretat 
de circulació. 

En una intersecció, es defineixen una sèrie de principis que cal complir per tal de dotar de la 
màxima seguretat en aquest punt: 

‐ Preferència dels moviments principals. Els moviments més importants han de tenir 
sempre preferència sobre els secundaris. Això obliga a limitar els moviments 
secundaris amb una senyalització adequada, reducció de l’amplada de les vies, 
introducció de corbes de radi petit o eliminar-los completament. 

‐ Reducció de les àrees de conflicte. Les grans superfícies en una intersecció poden 
provocar que els vehicles i vianants realitzin moviments desordenats amb el 
corresponent augment dels accidents i disminució de la capacitat de la intersecció. 
Aquestes grans superfícies són típiques d’interseccions obliqües i una de les causes 
que aquestes no siguin recomanables. 

‐ Ortogonalitat de les trajectòries en el seu tall. Les interseccions en angle recte són les 
que proporcionen les mínimes àrees de conflicte. A més a més, disminueixen la 
gravetat dels possibles accidents i faciliten les maniobres dels vehicles donat que 
permeten als conductors jutjar en condicions més favorables les posicions relatives 
dels demés. 

‐ Paral·lelisme de les trajectòries quan convergeixen o divergeixen. El trànsit que 
s’incorpora o surt ha de fer-ho amb angles d’incidència petits (entre 10 i 15º) per 
augmentar la fluïdesa de la circulació. Si els angles fossin majors obligaria en molts 
casos als vehicles a aturar-se a la via amb la corresponent disminució de la capacitat i 
seguretat de la intersecció. 

‐ Visibilitat en la intersecció. Totes les interseccions es projectaran de manera que 
tinguin una visibilitat de creuament superior a la distància de creuament mínima, essent 
desitjable que es superi la projectada a partir del valor de la velocitat de projecte 
incrementada en 20 km/h. En qualsevol d’aquests casos es diu que existeix visibilitat 
de creuament. 

‐ Separació dels punts de conflicte. Per evitar que els conductors necessitin atendre 
simultàniament a altres vehicles és aconsellable separar els punts de conflicte en una 
intersecció mitjançant una adequada canalització. També amb una intersecció regulada 
amb semàfors s’aconsegueix el mateix efecte donat que la separació en el temps 
substitueix a la separació en l’espai. 

‐ Separació dels moviments. Quan la intensitat horària d’un determinat moviment és 
important és convenient dotar-la d’una via pròpia d’un únic sentit, completant-la amb 
vies d’acceleració o desacceleració si és necessari. Les illetes que es disposin amb 
aquest objecte han de permetre la col·locació de senyals adequades. 

‐ Control de la velocitat. S’ha de controlar la velocitat dels vehicles que arriben a una 
intersecció per la carretera secundària mitjançant una correcta senyalització. També 
mitjançant una canalització es pot controlar la velocitat del trànsit que entra en una 
intersecció disposant corbes de radi adequat o retranquejant les calçades. A més a 
més, amb això s’acostuma a reduir la velocitat i evitar els avançaments en aquestes 
àrees de conflicte. 
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‐ Control dels punts de gir. Mitjançant una canalització es poden evitar girs en 
determinats punts no convenients usant illetes adequades que els facin materialment 
impossibles o molt difícils. La seguretat d’aconseguir aquest objectiu és major si es 
disposen illetes elevades que si és mitjançant marques pintades al paviment. 

‐ Creació de zones protegides. La col·locació d’illetes proporciona als vehicles espais 
protegits en les calçades per esperar una oportunitat de pas. A més a més pot servir 
per a què quan un vehicle necessiti creuar varies vies de circulació ho pugui realitzar 
per etapes successives sense necessitat d’esperar a que simultàniament es produeixi a 
totes les vies la interrupció del trànsit necessària. També es poden disposar carrils 
especials com els d’espera o incorporació en els que el vehicle que realitza un 
moviment de gir no afecti a la resta de circulació. 

‐ Senzillesa i claror. Les interseccions no han d’ésser complicades per tal d’evitar que els 
conductors dubtin i es produeixin confusions. La canalització no ha d’ésser 
excessivament complicada ni s’ha d’obligar als conductors a realitzar moviments 
molestos o recorreguts massa llargs. A més a més, la intersecció ha d’anar 
acompanyada d’una correcta senyalització que orienti al conductor. 

D’acord amb tots aquests principis la solució adoptada per l’enllaç del condicionament de la 
carretera TV-3531 amb la carretera T-362 es basa en un enllaç en T, on l’eix rectificat de la 
carretera T-362 intercepta ortogonalment l’eix de la carretera TV-3531. Tots els diferents 
moviments possibles es canalitzen, sigui mitjançant illetes i marques vials. La seguretat de la 
intersecció i els moviments s’augmenta amb la disposició de falques de velocitat i carrils 
centrals de gir a l’esquerra. 

D’acord amb la Norma 3.1 – IC, es disposen de falques de sortida i d’incorporació amb 
longituds de 60 i 30 m respectivament tal com s’observa a la figura i de carril central de gir a 
l’esquerra amb una zona d’espera i falca de transició per incorporar-se a aquest carril.  

 

Figura 1.- Esquema de la disposició de les falques en una intersecció en T segons la Norma 3.1 - IC  
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El replanteig dels diversos carrils i falques d’acord amb aquests criteris de disseny dóna els 
següents PK d’inici o final d’aquestes singularitats: 

PK’s de les seccions singulars 

Secció PK 
Final falca incorporació des de T-362 3+115,323 
Inici falca carril de gir a l’esquerra 3+212,323 
Intersecció dels eixos  3+163,826 
Inici falca sortida a T-362 3+242,323 
Final falca carril de gir a l’esquerra 3+246,323 

 

Taula 1.- Disposició dels PK’s de les seccions singulars de la intersecció 

 

3.2. Intersecció amb la carretera TV-3531a 
 

Aquesta intersecció és de nova construcció i es projecta com a necessitat d’unir el traçat 
existent de la carretera TV-3531 que es dirigeix cap al nucli de Gandesa amb el nou traçat 
projectat del condicionament.  

La tipologia d’aquest enllaç projectat és la mateixa que en el cas anterior i adopta un esquema 
d’intersecció en T. Seguint les recomanacions, aquesta intersecció també disposarà de les 
corresponents falques d’incorporació i sortida i carrils centrals de gir a l’esquerra amb la 
canalització de tots aquests moviments mitjançant illetes o marques vials.  

Així doncs, d’acord amb el que s’ha definit anteriorment el replanteig dels diversos carrils i 
falques d’acord amb aquests criteris de disseny dóna els següents PK d’inici o final d’aquestes 
singularitats: 

PK’s de les seccions singulars 

Secció PK 
Final falca carril de gir a l’esquerra 4+625,636 
Inici falca sortida a TV-3531 4+629,636 
Intersecció dels eixos  4+708,136 
Final falca incorporació des de T-3531 4+756,636 
Inici falca carril de gir a l’esquerra 4+800,636 

 

Taula 2.- Disposició dels PK’s de les seccions singulars de la intersecció 

 

3.3. Enllaç amb la carretera N-420 
 

Aquesta enllaç és el de major complexitat dels 3 projectats donat que és el punt on finalitza el 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531 i tot el trànsit provinent d’aquesta carretera 
es dirigeix cap a la N-420.  
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La solució adoptada es basa en l’aprofitament, adaptació i millora de l’enllaç existent 
actualment per unir el traçat existent de la N-420a i la variant construïda per superar el Coll de 
Moro pel seu costat est. Actualment l’enllaç consta de un ramal d’entrada i sortida pel costat est 
i un pas inferior per tal d’accedir al traçat original.  

La solució projectada consta en completar l’enllaç amb la construcció d’una nova rotonda al 
costat sud de l’enllaç on finalitzarà el nou traçat projectat del condicionament de la TV-3531 i la 
construcció dels dos ramals d’entrada i sortida de la N-420 en aquest punt per completar tots 
els moviments possibles.  

Es defineix la construcció d’una rotonda com a punt final de la carretera TV-3531 com a secció 
definitòria de fi de prioritat de la carretera i com a punt per canalitzar en igualtat de condicions 
els diferents moviments i trànsits possibles. En aquest sentit, les recomanacions per al disseny 
d’una rotonda són els següents: 

‐ Illa central: és l’àrea elevada que es troba en el centre de la rotonda i al voltant de la 
qual circula tot el trànsit. 

‐ Illeta deflectora: és l’àrea elevada sobre la calçada o simplement pintada sobre aquesta 
mitjançant marques vials situada en els trams d’accés a la rotonda per tal de separar el 
trànsit entrant del que hi circula per l’interior, desviar i guiar les trajectòries d’entrada i 
sortida. Aquestes illetes provoquen que els conductors disminueixin la velocitat 
d’entrada a la rotonda. També serveixen per proporcionar refugi als vianants per poder 
creuar així cada calçada d’entrada a la rotonda en dos temps. 

‐ Calçada anul·lar: És la calçada que existeix al voltant de la illa central per on els 
vehicles circulen en sentit contrari al de les busques del rellotge. 

‐ Zona franquejable de la illa central: És la corona de la illa central concebuda 
especialment, en rotondes petites, per acomodar la trajectòria dels pneumàtics 
esquerres dels vehicles pesats en el seu moviment de gir al voltant de la illa central. 
Generalment es construeixen amb un material diferent i se li dona una certa pendent 
transversal per desmotivar als altres usuaris a circular-hi per sobre. 

‐ Diàmetre del cercle inscrit: És el paràmetre bàsic per definir les dimensions d’una 
rotonda. És el cercle en que es pot inscriure la línia corba externa de la calçada anular.  

‐ Amplada de la calçada anular: Defineix l’ample de la calçada per on circula un vehicle 
al voltant de la illa central. Es mesura com l’ample entre el costat extern d’aquesta 
calçada i la illa central. L’ample de qualsevol zona franquejable no es considera de la 
illa central i tampoc es considera dins de la calçada anular. 

‐ Ample d’aproximació: És l’ample que té la calçada en el tram d’accés abans de patir 
cap canvi associat a la rotonda. 

‐ Ample de partida: És el que té la calçada en el seu tram de sortida un cop realitzats tots 
els canvis d’amplada provocats per la rotonda. 

‐ Ample d’entrada: Defineix l’ample d’entrada on el tram d’accés talla amb el cercle 
inscrit. Es mesura perpendicularment al costat dret de l’entrada fins el punt 
d’intersecció entre la línia esquerra de l’entrada i el cercle inscrit. 

‐ Ample de sortida: És la distància perpendicular al costat dret de la sortida mesurada 
des d’aquest costat fins al punt d’intersecció entre la línia esquerra de sortida i el cercle 
inscrit. 

‐ Radi d’entrada: És el mínim radi de corba de la corba exterior de l’entrada. 
‐ Radi de sortida: És el mínim radi de corba de la corba externa de sortida. 

D’acord amb la Norma 3.1 – IC queden definits els ramals i característiques a respectar per 
l’enllaç. Tal com s’estableix, el nus de la TV-3531 amb la N-420 es configurarà en base a un 
enllaç d’acord amb el fet que al menys un moviment es realitza a diferent nivell.  
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D’acord amb el fet de ser un enllaç, requerirà la necessitat de ramals d’entrada i sortida per tal 
d’unir les carreteres que hi conflueixen per tal de permetre els diferents moviments. Els dos 
ramals existents més els dos de nova construcció es projecten com a ramals d’un sol sentit 
amb les següents característiques: 

‐ Voral dret: És el mínim del voral de la carretera de la que es desprèn el ramal amb un 
valor no inferior a 1,5 m. 

‐ Voral esquerre: Definit per la Norma serà d’1 m. 
‐ Ample de carril: Al ser un ramal d’un sol carril, tindrà una amplada de 3,5 m més el 

sobreample amb un valor mínim d’ample de carril de 4 m. 
‐ Plataforma total: mínim 6 m.  
‐ Falca de desacceleració: D’acord amb la taula 7.4 de la Norma serà de 83 m. 
‐ Falca d’acceleració: D’acord amb la taula 7.4 de la Norma serà de 167 m.  
‐ Longitud dels carrils: D’acord amb l’apartat 7.4.4.2 de la Norma, la longitud dels carrils 

d’acceleració i desacceleració serà de 200 m. 

D’acord amb totes aquestes recomanacions i el que fixa la Norma, els valors geomètrics 
representatius de la rotonda seran:  

Paràmetres geomètrics de la rotonda 

Paràmetre Valor 
Diàmetre del cercle inscrit 34 m  
Diàmetre illa central 22 m 
Ample de la calçada 8 m  
Zona franquejable de la illa 1 m  
Voral 1 m  
Ample d’aproximació 3,5 m (per carril) 
Radi d’entrada 15 m 
Radi de sortida 15 m 

 

Taula 3.- Paràmetres geomètrics representatius de la rotonda de l’enllaç amb la N-420 

Per altre costat, els paràmetres representatius dels ramals d’entrada i sortida dels ramals de 
nova construcció de l’enllaç són: 

Paràmetres geomètrics de la rotonda 

Paràmetre Valor 
Ample de carril 1,5 m  
Voral dret 1 m 
Voral esquerre 3,5 m  
Falca de desacceleració 83 m  
Falca d’acceleració 167 m 
Longitud del carril 200 m 

 

Taula 4.- Paràmetres geomètrics representatius dels ramals d’entrada i sortida de l’enllaç amb la N-420 
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En el document número 2, als plànols de planta corresponents i de perfils longitudinals i 
transversals es detallen les característiques geomètriques dels ramals de nova execució i la 
rotonda.  

4. Senyalització 
 

La senyalització específica en les interseccions i enllaços definits en el present annex es troba 
detallada a l’annex número 12 corresponent a la senyalització en el seu apartat 3.2 sense 
necessitat de tornar-la a reproduir.  
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1 . Introducció 
 

El present annex d’il·luminació pretén estudiar i definir aquells trams de la carretera objecte del 
present projecte de condicionament susceptibles a necessitar el suport de l’enllumenat públic.  

Un dels motius pels quals és necessària la implantació d’enllumenat públic és per millorar la 
seguretat vial. Cal destacar que en molts casos, el trànsit durant la nit pot assolir un 
percentatge destacable de la IMD total i el suport d’enllumenat artificial ajuda a disminuir la 
possible sinistralitat d’una via. Tot i que les consideracions realitzades per l’estudi del trànsit en 
el seu corresponent annex s’ha considerat que el trànsit nocturn en el present cas és 
menyspreable, podem trobar-nos en trams singulars on sí que sigui requisit la instal·lació 
d’enllumenat públic. 

2. Criteris d’enllumenat 
 

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició. 

Per tal de definir quins trams de la carretera objecte del present projecte són susceptibles de 
necessitar enllumenat públic es parteix de les Recomendaciones para la Iluminación de 
Carreteras y Túneles del Ministerio de Fomento, editada l’any 1999 i la Guía Técnica de 
Eficiencia Energética en Iluminación – Alumbrado Público editada pel Ministerio de Ciencia y 
Tecnología l’any 2001.  

D’aquests documents es fixen quins trams requereixen la instal·lació d’enllumenat públic així 
com els criteris tècnics i els factors d’il·luminació necessaris. Els principals factors a considerar 
per la instal·lació d’enllumenat públic són els següents: 

• Tipus de via: Autopista, autovia, via ràpida o carretera convencional així com la seva 
situació i traçat. 

• Trams especials: Són aquells formats per interseccions, rotondes, enllaços i trams o 
punts singulars. 

• Intensitat del trànsit: En funció de la IMD es divideixen les categories d’enllumenat. 
• Composició del trànsit: El percentatge de vehicles pesats i la seva afectació en la 

fluïdesa és un factor a considerar. 

D’acord amb aquests criteris, es consideren els 3 enllaços projectats com trams especials els 
quals requereixen la instal·lació d’enllumenat públic. La resta del traçat resultant del present 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531 es considera que no necessita del suport 
d’enllumenat públic.  

D’acord amb el que especifica la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – 
Alumbrado Público,  l’objectiu de l’enllumenat públic en aquests trams és el de facilitar la 
lectura i comprensió d’aquests trams. Donat que aquests trams estaran situats aïllats en un 
itinerari que no disposa d’il·luminació, l’enllumenat haurà de permetre a l’automobilista el 
següent: 

- A llarga distància (de 800 a 1.000m) veure una zona il·luminada cridant la seva atenció. 
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- A mitja distància (de 300 a 500m) començar a percebre una idea de la configuració del 
tram singular, mitjançant un guiat visual portat a terme mitjançant una disposició 
correcta dels punts de llum. 

- A curta distància, veure sense dubtes els obstacles i la trajectòria a seguir. 
- Sortint de la zona il·luminada no patir l’efecte “forat negre”, al passar de la llum a 

l’ombra de cop, establint un decreixement progressiu de la luminància, durant una 
longitud de 200 m com a mínim.  

3. Solucions adoptades 
 

D’acord amb els criteris considerats es descriu a continuació les tipologies d’enllumenat públic 
adoptades per a cada un dels enllaços projectats. En el corresponent annex número 12, 
referent a l’estudi d’enllaços es detallen les tipologies adoptades per cada un d’ells.  

 

3.1. Enllaç amb la carretera T-362 
 

L’enllaç amb la carretera T-362 està situada al PK 3+163,823 i la seva tipologia és d’intersecció 
en Y canalitzada amb llàgrima central.  

D’acord amb les 2 solucions proposades a la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – Alumbrado Público en el seu apartat 10.2.3. s’ha optat per una disposició 
unilateral dels punts de llum seguint el següent esquema: 

 

Figura 1.- Esquema de la disposició dels punts de llum en enllaç en T segons la Guía Tècnica  

  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 14 – Il∙luminació  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
4 

 

En aquesta intersecció es situaran els següents punts de llum: 

- 1 punts de llum de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries 
- 5 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

El tram de decreixement progressiu de la luminància estarà format per 8 punts de llum, 6 a la 
carretera TV-3531 distribuïts simètricament respecte a la intersecció i 2 a la carretera T-362 en 
el tram d’aproximació a la intersecció.  

 

3.2. Enllaç amb la carretera TV-3531a 
 

Aquest enllaç de nova construcció enllaça el nou traçat resultant del condicionament de la 
carretera TV-3531 que es dirigeix cap a la carretera N-420 amb el traçat existent de la carretera 
TV-3531 que es dirigeix cap a Gandesa entrant al nucli urbà pel carrer de Sant Miquel.  

Aquest enllaç es situa al PK 4+708,136 es projecta amb una tipologia d’intersecció en T 
canalitzada amb llàgrima central. 

Donada la similitud amb la tipologia d’enllaç anterior, la disposició del seu enllumenat seguirà el 
mateix esquema de disposició unilateral dels punts de llum.  

En aquesta intersecció, la distribució dels punts de llum serà la següent:  

- 1 punts de llum de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries 
- 5 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

Igual que en el cas anterior, el tram de decreixement progressiu de la luminància estarà format 
per 8 punts de llum, 6 a la carretera TV-3531 distribuïts simètricament respecte a la intersecció i 
2 a la carretera TV-3531a en el tram d’aproximació a la intersecció.  

 

3.3. Enllaç amb la carretera N – 420 
 

Aquest enllaç és resultat de la remodelació i ampliació de l’enllaç existent actualment al costat 
est de la variant del Coll del Moro de la carretera N-420 i és el punt on finalitza el present 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531. L’enllaç resultant té la tipologia d’un enllaç 
a diferent nivell on la carretera N-420 passa per un nivell superior, i els ramals d’enllaç 
d’entrada i sortida d’aquesta enllacen amb la carretera TV-3531 mitjançant dues rotondes  
situades a un nivell inferior a banda i banda respecte a la N-420 i unides mitjançant un pas 
inferior.  

D’acord amb les solucions proposades a la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación – Alumbrado Público en el seu apartat 10.3.3. de les tres solucions proposades per 
a les rotondes,  s’ha optat per la tercera que consisteix en una il·luminació central amb 
projectors asimètrics per tal d’evitar al màxim l’enlluernament.  
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L’esquema d’aquesta disposició seguirà la següent distribució: 

 

 

 Figura 2.- Esquema de la disposició dels punts en rotonda de llum segons la Guía Tècnica  

D’acord amb la Guia, la disposició dels punts de llum a cada rotonda serà la següent: 

- 1 projector central de 12 m d’alçada amb 4 lluminàries  
- 4 punts de llum de 12 m d’alçada amb 2 lluminàries 
- 3 punts de llum de 12 m d’alçada amb una lluminària 

Els punts de llum amb dues i una lluminària són els corresponents als trams de decreixement 
progressiu. Als plànols corresponents al document número 2 es marquen la seva detallada 
distribució.  

4. Referències 
 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – 
Alumbrado Público.  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_GT_EE_iluminacion_Alumbrado_Publi
co_9a40dc27.pdf 
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1 . Introducció 
 

El present annex de Serveis Afectats té per objectiu determinar els serveis existents a l’entorn 
de l’àmbit del present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 i les afectacions que 
patiran degut a l’execució d’aquest projecte. 

Per tal de de determinar correctament aquestes afectacions, la metodologia a seguir serà: 

• Elaboració d’un plànol plasmant la relació dels serveis existents i la seva posició. 
• Identificació de tots aquells serveis que resultin afectats per l’execució de les obres del 

present projecte per tal de definir la reposició i correcció de les afectacions produïdes. 
• Realització d’una valoració econòmica de les afectacions. 

A continuació, es realitzarà l’inventari dels serveis afectats en la zona de l’àmbit del projecte 
agrupant aquests en funció del criteri de correcció a realitzar. Siguin aquestes de reposició, 
substitució, modificació o eliminació. 

2. Inventari dels serveis existents 
 

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició. 

El coneixement dels serveis afectats i les seves característiques concretes s’ha aconseguit a 
partir de la informació existent per part dels propietaris d’aquests. A partir de la informació 
subministrada per aquests s’ha elaborat el Plànol de Serveis Afectats i la relació d’aquests.  
Generalment, els serveis afectats en un entorn rural similar a l’àmbit del present projecte solen 
ser els següents: 

• Carreteres en serveis 
• Camins agraris 
• Xarxes de subministrament i de comunicacions. 

Cal destacar que en un projecte professional, la determinació de tots aquests serveis afectats 
ha d’anar complimentada amb una fitxa de cada servei on s’identifiqui la posició, codi 
d’identificació, propietari, característiques i fotografia.. Donat que el present projecte és d’àmbit 
acadèmic, l’àmbit del present annex es limita a la identificació dels serveis afectats i a la 
proposta de restitució.  

D’acord amb la tipologia dels serveis descrita anteriorment, a continuació es detallen les 
afectacions produïdes segons aquesta classificació.  

 

2.1. Carreteres en servei 
 

El present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 té com a principal afectació la 
carretera esmentada des del PK 3+648,351 fins al PK 8+990,000 segons la disposició actual 
dels PK, degut a la rectificació de tot el traçat en aquest tram descrit. Al PK 3+648,351 del 
traçat existent s’inicia la modificació de la traça existent amb l’execució del ramal d’enllaç amb 
el nou traçat projectat.  
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Aquesta afectació, segons la disposició quilomètrica projectada es des del PK 0+000 fins al PK 
4+486,789 del present projecte de condicionament, estant situat l’enllaç amb el traçat existent 
de l’actual TV-3531 fins a Gandesa al PK 4+708,136 segons la disposició quilomètrica 
projectada. 

Les altres vies afectades són les carreteres T-362 al modificar-se l’enllaç existent entre les 
dues carreteres, i la N-420 i la N-420a al projectar-se la connexió del nou traçat de la TV-3531 
amb aquesta modificant l’enllaç existent al costat est de la variant del Coll del Moro.  

L’enllaç entre la TV-3531 i la T-362 es situa al PK 3+163,823 segons la disposició quilomètrica 
projectada mentre que l’enllaç amb la carretera N-420 es situa al final del traçat projectat. 

 

2.2. Camins agraris 
 

Degut a l’entorn on es situa el present projecte, l’actual traçat de la carretera TV-3531 té 
nombroses incorporacions de camins que donen accés i servei a les parcel·les de conreu 
situades a ambdós costats de la carretera. A continuació s’adjunta la relació de totes aquestes 
incorporacions i la solució adoptada.  

S’ha procurat disminuir el nombre d’aquestes per tal d’augmentar la seguretat viària. Totes les 
incorporacions suprimides s’han projectat considerant l’existència d’altres camins que 
garanteixin la seva connectivitat, sigui pels camins interiors que limiten les parcel·les o agrupant 
les incorporacions existents en una de comuna.  

 

2.3. Xarxes de comunicacions i serveis 
 

Al llarg de tota la traça projectada no s’ha detectat l’existència de xarxes de comunicació i 
serveis tals com: línies elèctriques o  de telefonia i canalitzacions d’aigua o gas. En aquest 
sentit, per tant, no es preveu cap afectació sobre xarxes d’aquest tipus ni, en conseqüència, 
l’adopció de mesures correctores.  

 

2.4. Inventari de les afectacions 
 

A continuació es mostra el llistat de totes les afectacions produïdes als serveis esmentats i la 
mesura correctora adequada: 

P. K. Servei afectat existent Reposició projectada 

0+000,000 Enllaç TV-3531 Bot Enrasat del paviment 

0+097,900 Camí Adequació de la incorporació 

0+190,030 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

0+270,865 Camí Adequació i modificació de la rasant 

0+464,448 Camí Supressió connexió 

0+738,795 Camí Adequació i modificació de la rasant 
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0+760,211 Camí Supressió connexió 

0+817,341 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

0+924,578 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+230,236 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+263,240 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+344,396 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+513,971 Camí Adequació i modificació de la rasant 

1+678,070 Camí Supressió connexió 

1+804,436 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+862,577 Camí Adequació i modificació de la rasant 

1+886,350 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

1+904,910 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+063,322 Camí Supressió connexió 

2+176,815 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+218.463 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+331,580 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

2+565,358 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

2+590,961 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+625,659 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+674,102 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

2+713,298 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

2+771,967 Camí Adequació i modificació de la rasant 

2+814,525 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

3+024,714 Traçat existent TV-3531 Adequació connexió 

3+092,836 Camí Adequació i modificació de la rasant 

3+096,835 Camí  Supressió connexió 

3+163,823 Enllaç T-362 Adequació i modificació de la rasant 

3+241,256 Camí Supressió connexió 

3+253,986 Camí Supressió connexió 

3+325,571 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

3+470,990 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

3+476,641 Camí Adequació i modificació de la rasant 

3+556,395 Camí Adequació i modificació de la rasant 

3+608,684 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 
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3+727,652 Camí Adequació i modificació de la rasant 

3+739,523 Camí Adequació i modificació de la rasant 

3+935,520 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

3+970,724 Camí Adequació i modificació de la rasant 

4+079,109 Camí Adequació i modificació de la rasant 

4+301,787 Camí Adequació i modificació de la rasant 

4+350,617 Camí Adequació i modificació de la rasant 

4+533,305 Traçat existent TV-3531 Supressió connexió 

4+678,956 Camí Supressió connexió 

4+708,136 Enllaç TV-3531 existent Adequació i modificació de la rasant 

5+102,430 Camí Adequació i modificació de la rasant 

5+251,532 Camí Supressió connexió 

5+473,775 Camí Supressió connexió 

5+664,795 Camí Construcció pas subterrani 

6+145,734 Camí Supressió connexió 
6+486,425 Traçat existent N-420A Adequació enllaç 

 

Taula 1.- Inventari de les afectacions produïdes 

3. Reposició de serveis 
 

3.1. Carreteres en servei 
 

Les afectacions produïdes sobre les carreteres existents, TV-3531, T-362 i N-420, implicarà la 
modificació dels enllaços existents amb la rectificació del traçat més proper a l’enllaç projectat. 
A l’annex corresponent d’estudi d’interseccions es detallarà amb més grau les accions 
projectades, però a continuació es descriu breument l’afectació i correcció prevista. 

L’enllaç entre l’actual traçat de la TV-3531 i el nou traçat previst d’aquesta es situa al PK 
4+708,136 del nou traçat i implica la modificació de la traçat existent amb l’execució del ramal 
d’enllaç amb el nou traçat projectat. Aquest ramal s’inicia al PK 3+648,351 de l’actual TV-3531 i 
té una longitud de 344,355 m. 

L’enllaç entre la TV-3531 i la T-362 es situa al PK 3+163,823 segons la disposició quilomètrica 
projectada i implica la correcció dels 186,889 m anteriors a l’enllaç de la T-362. Aquesta 
correcció consisteix en la modificació de la secció, de la cota i de les alineacions en planta per 
enllaçar amb la TV-3531 de la manera més ortogonal possible fer facilitar la maniobrabilitat de 
tots els canvis de trajectòria possibles. 

L’enllaç amb la carretera N-420 es situa al final del traçat projectat i consisteix en una sèrie 
d’actuacions de rectificació del traçat de l’enllaç existent i l’execució de nous ramals per tal de 
completar i millorar l’enllaç actual entre l’antic traçat de la N-420 al seu pas pel Coll del Moro i la 
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variant existent d’aquests. Sobre la pròpia N-420, aquestes afectacions es basen en la 
construcció dels ramals d’entrada i sortida pel costat oest de l’enllaç. 

L’execució de les obres projectades tallen, impossibiliten o afecten a una sèrie de serveis. 
Aquests han d’esser considerats per tal de prendre les mesures necessàries per a la seva 
reposició.  

 

3.2. Camins agraris 
 

La reposició dels camins agraris afectats s’ha representat en el corresponent plànol de serveis 
afectats amb la superfície afectada per la correcció. El criteri seguit ha estat el de rectificar el 
camí existent des de la seva connexió amb el nou traçat de la carretera fins als 4 m posteriors a 
partir de la línia de coronació de desmunt o de base de terraplè. En aquesta reposició, es dota 
als camins d’una amplada de 4 m per tal de facilitar la maniobrabilitat en les incorporacions i 
sortides a la carretera.  

La secció del paviment definida en la correcció es basa en una capa de Tot – ú artificial de 25 
cm compactada i enrasada amb el camí existent.  
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4. Valoració econòmica de les reposicions 
 

A continuació s’adjunta el quadre resum amb la valoració econòmica de les reposicions 
projectades dels serveis existents: 

P. K. Servei afectat existent Reposició projectada 

0+000,000 Enllaç TV-3531 Bot 428.06 € 

0+097,900 Camí 67.83 € 

0+270,865 Camí 287,34 € 

0+738,795 Camí 553,14 € 

1+513,971 Camí 412,21 € 

1+862,577 Camí 567,75 € 

1+904,910 Camí 368,12 € 

2+176,815 Camí 394,81 € 

2+218.463 Camí 368,12 € 

2+560,961 Camí 423,17 € 

2+625,659 Camí 357,01 € 

2+771,967 Camí 432,90 € 

3+024,714 Traçat existent TV-3531 812,55 € 

3+092,836 Camí 272,41 € 

3+163,823 Enllaç T-362 114.225,51 € 

3+476,641 Camí 470,36 € 

3+556,395 Camí 269,47 € 

3+727,652 Camí 176,03 € 

3+739,523 Camí 507,06 € 

3+970,724 Camí 454,46 € 

4+079,109 Camí 441,44 € 

4+301,787 Camí 381,32 € 

4+350,617 Camí 455,60 € 

4+708,136 Enllaç TV-3531 existent 511.602,42 € 

5+102,430 Camí 1091,32 € 

5+664,795 Camí 15.000 € 

6+486,425 Traçat existent N-420A 513388,52 € 
 

Taula 2.- Valoració econòmica de les reposicions de serveis 
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1 . Introducció 
 

El present annex d’expropiacions té per objectiu determinar i valorar econòmicament les 
expropiacions a realitzar per a l’execució del present projecte de condicionament de la 
carretera TV-3531. 

En aquest sentit, els passos que es seguiran seran els següents: 

• Elaboració d’una relació d’afectats i confecció d’un plànol on es mostrin les parcel·les 
afectades. 

• Identificar totes les parcel·les afectades per l’execució de l’obra amb l’objectiu 
d’estudiar la reposició econòmica per als propietaris. 

• Elaborar un pressupost d’expropiacions 

Al tractar-se d’un projecte acadèmic no es cercarà al registre cadastral els propietaris de totes 
les parcel·les, només s’identificaran a partir de la topografia existent les parcel·les subjectes de 
possible afectació. En aquest sentit, però, si que s’identificaran els diferents usos del sòl per a 
la seva correcta valoració econòmica. 

Tal i com s’exposarà, la definició de les zones a expropiar no pot ser sistemàtica donada la 
geometria irregular de les diferents parcel·les afectades. En aquest sentit, en el Document 
número 2 del present projecte s’inclou un plànol d’expropiacions on es reflectiran detalladament 
les àrees afectades. 

2. Límits i criteris d’expropiació 
 

Els terrenys a expropiar es definiran segons els següents criteris: 

• Al tractar-se d’una carretera convencional, s’expropiarà la franja compresa per les línies 
límit de talús més 3 metres a partir d’aquestes cap a l’exterior de la carretera. 

• En el cas que entre el límit d’expropiació i un camí agrícola quedi una franja molt 
estreta que es consideri no aprofitable per a l’ús actual, també s’expropiarà i llavors el 
marge d’expropiació serà superior als 3 metres de distància entre el límit d’expropiació i 
el límit del talús. 

• La franja de 3 metres a partir dels límits dels talussos es mesuraran des de l’exterior de 
les cunetes de coronació dels desmunts i des de l’exterior de les rases de peu de 
terraplè en el cas que hi siguin. On no n’hi hagi, es mesurarà a partir dels límits abans 
mencionats. 

• Quan a l’expropiar la part que correspongui d’una parcel·la, quedi d’aquesta una part 
tan petita que no es consideri aprofitable per a l’ús actual, haurà d’ésser expropiada en 
la seva totalitat. 

• Quan la part sense expropiar d’una parcel·la sigui inferior al 20% del total d’aquesta, 
haurà d’ésser expropiada i abonada en la seva totalitat sempre que el propietari així ho 
sol·liciti. 
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3. Descripció dels terrenys afectats 
 

Els terrenys que travessa la carretera són en la seva majoria terres agrícoles, catalogades com 
a sòl rústic, i zones de matolls. 

Usant el mapa de cobertes del sòl proporcionat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) sobre el visualitzador de l’ICC es poden classificar els sòls travessats pel 
traçat de la carretera junt amb les zones de servitud. Aquests sòls es classifiquen en: 

• Oliveres 
• Conreus llenyosos 
• Vinyes 
• Conreus herbacis 
• Matolls (de conreus abandonats) 
• Fruiters no cítrics 
• Terrens forestals de boscos clars i densos 

 

Figura 1.- Mapa de cobertes vegetals del CREAF 
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4. Valoració dels terrenys afectats 
 

La valoració dels preus dels terrenys a expropiar s’ha realitzat a partir de la seva naturalesa 
fiscal, qualificació urbanística, situació i aprofitament aplicant les normes establertes a la Ley de 
Expropiación Forzosa de 1954, en els seus articles 38, 39 i 43. 

Cal mencionar que aquesta valoració que s’ha realitzat no té caràcter vinculant i només té 
objectiu informatiu per a l’administració. 

El càlcul de la valoració final neta de les expropiacions s’ha realitzat segons els següents 
criteris: 

• Càlcul de la superfície ocupada d’acord a l’aplicació dels criteris anteriors. 
• Valoració del sòl d’acord amb el tipus de terreny. 
• Es considera la collita més la pèrdua per explotació del terreny afectat. 
• S’han aplicat coeficients de localització sobre les zones limítrofes amb les carreteres i 

vies de comunicació existents en la zona del projecte. 
• Sobre el valor del sòl s’ha aplicat el corresponent increment per valorar l’arbrat, collites 

pendents, instal·lacions de reg i altres. 
• S’han valorat les afeccions a les edificacions existents afectades per la nova traça. 

D’acord amb tots aquests criteris, la valoració mitja de les expropiacions s’ha estimat en 
2,10€/m2. 

En el  Document número 2, Plànols, s’inclou un plànol corresponent a les expropiacions a 
efectuar. Tota la superfície afectada engloba un total de 223.009,652 m2, de manera que el 
cost total de les expropiacions a realitzar per l’Administració és de 468.320,270 €. 

5. Referències 
 

Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (4a edició) 

http://www.creaf.uab.es/cat/projectes/22_503.htm 

 

Visualitzador i llegenda del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya  

http://www.opengis.uab.cat/wms/MCSC/index.htm 
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1 . Introducció 
 

El present annex de traçat pretén detallar la solució adoptada del present projecte de 
condicionament de la carretera TV-3531 d’acord amb la normativa tècnica vigent. En el present 
annex només es detallaran els aspectes estrictament relatius al traçat, deixant d’altres aspectes 
condicionants del projecte, com poden ser l’estudi de drenatge, l’anàlisi geotècnica o els 
moviments de terres i enderrocs necessaris, entre d’altres factors, per a l’estudi més detallat en 
els seus annexes corresponents.  

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l'obra, les previsions pel 
que fa 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. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de 
Seguretat i Salut en els projectes d'edificació i obres públiques.  

Aquest Estudi de Seguretat i Salut està dirigit a l’empresa constructora adjudicatària de 
l’execució del present projecte de condicionament de la carretera TV-3531 i, a través d’aquesta, 
a les empreses que siguin subcontractades per realitzar parts o unitats integrants del total de 
l’obra. 

Amb aquest Estudi de Seguretat i Salut s’intenta:  

• Garantir la salut i integritat dels treballadors.  
• Evitar accions o situacions perilloses per imprevisió o manca de mitjans.  
• Delimitar i aclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut laboral.  
• Definir els riscos i aplicar les tècniques adequades per reduir-los o minimitzar-los.  

2. Àmbit d’aplicació. Modificacions i alternatives 
•  

El present Estudi de Seguretat i Salut, serà aplicable a tot aquell que no contradigui la legislació 
vigent. La seva aplicació serà vinculant per a tot el personal de l’obra, ja sigui del propi 
Contractista com del depenent d’altres empreses subcontractades. També serà vinculant per 
aquells treballadors en règim d’autònoms que realitzen treballs a l’obra.  

El Contractista podrà presentar quantes alternatives consideri a les propostes del present 
mitjançant el Pla de Seguretat i Salut de l’obra que ens ocupa, el qual ha de redactar 
obligatòriament abans de l’inici dels treballs. Posteriorment, dit Pla, podrà ésser modificat en 
funció del procés d’execució de l’obra i de les possibles incidències que puguin sorgir al llarg 
del mateix, però sempre amb l’aprovació expressa de l’autoritat facultativa.  

3. Característiques de l’obra 

3.1 Descripció de l’obra i situació  

L’àmbit d’actuació del present projecte s’inicia a la sortida del nucli urbà del municipi de Bot, 
concretament un cop superada la rotonda que dóna entrada al nucli. A partir d’aquest punt, el 
nou traçat es dirigeix cap a l’est per tal d’encarar i superar el barranc de l’Estret d’en Vidal, punt 
més baix de tot el traçat, i recuperar la traça de la carretera existent. Des d’aquest punt, PK 
0+850, i fins a l’enllaç amb la carretera T-362, PK 3+150, el nou traçat ressegueix la carretera 
existent rectificant el traçat actual per tal d’adaptar les corbes a la Norma. Aquest és el tram 
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més dur de tot el traçat donat que intenta adaptar-se al màxim a l’accidentada orografia existent 
per tal de sortir de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal. Al llarg de quasi 2 km supera un 
desnivell de 90 metres amb rampes continues del 5,5 i 4,5% sempre respectant les longituds 
màximes establertes a la norma per tal de no necessitar la implantació d’un carril per a vehicles 
lents.  

El recorregut a través de la conca del barranc de l’Estret d’en Vidal fins a sortir-ne i encarar la 
plana que rodeja el municipi de Gandesa és el tram més complicat del traçat per tres motius: 

- La pròpia accidentalitat orogràfica que condiciona el traçat i cal adaptar-lo al màxim per 
tal de minimitzar els moviments de terres. 

- Respectar el traçat existent donat que es tracta d’un projecte de condicionament de 
traçat existent.  

- D’acord amb l’estudi de tràfic i els resultats obtinguts de la prognosi de nivells de servei, 
donada la baixa IMD de la carretera no es considera necessària la col·locació d’un carril 
addicional en rampa per a vehicles lents. D’aquesta manera, s’ha estudiat curosament la 
coordinació dels traçats en planta i alçat per tal de complir els requisits fixats a la Norma per tal 
de no necessitar aquest carril extra.  

Un cop superada aquesta dificultat orogràfica i a partir de l’enllaç amb la carretera T-362 el 
traçat es suavitza totalment i ja entra en una zona plana envoltada de camps de conreu. El 
traçat proposat continua seguint l’existent fins al PK 4+580, des d’on es desvia i s’inicia un 
traçat totalment nou cap al nord on connecta amb la N-420 a l’enllaç existent al costat est de la 
variant del Coll de Moro. En aquesta zona, es manté el traçat original de la carretera N-420 que 
superava aquest coll. Actualment aquest tram s’usa com accés als punts turístics del Poblat 
ibèric del Coll del Moro i el Mirador de la Batalla de l’Ebre. Aquest traçat està connectat pels 
seus costats oest i est amb la variant de la N-420 que es va construir per superar aquesta 
dificultat orogràfica.  

En el punt on s’inicia el traçat nou, PK 4+580 s’ha previst un enllaç per connectar amb el traçat 
existent de la TV-3531 que es dirigeix fins al nucli de Gandesa a través del carrer Sant Miquel. 
L’últim tram del projecte, el que coincideix amb el nou traçat disposa d’un tram en rampa fins 
connectar amb l’enllaç amb la N-420. Per superar aquest desnivell també s’ha pogut encaixar  

el traçat sense necessitar la col·locació d’un carril addicional en rampa per a vehicles lents. El 
traçat finalitza en el PK 6+550,580 coincidint amb l’enllaç existent comentat anteriorment. 
Aquest enllaç disposa d’un pas subterrani per connectar el traçat original amb el nou en els dos 
sentits de la circulació pel seu costat est. És a dir, només disposa de connexió provenint i per 
dirigir-se a Gandesa. Caldrà completar aquest enllaç amb l’adequació i ampliació de les 
rotondes existents i amb els ramals de connexió provenint i en sentit Calaceit.  

 

• Estructures 

En el present projecte s’han definit una sèrie d’estructures a fi de superar condicionants 
orogràfics o restitució de serveis afectats. Per tal de superar les dificultats del relleu, s’ha 
projectat un viaducte i un mur de contenció.  

El viaducte s’ha projectat per tal de superar el Barranc de l’Estret d’en Vidal per tal d’unir els 
dos marges de la llera. El viaducte projectat s’inicia al PK 0+531,740 i finalitza al PK 0+687,744 
sobre uns estreps executats en terraplè a ambdós extrems. Degut als condicionants, la solució 
geomètrica adoptada pel viaducte és simètrica està composta per 4 vans: els 2 centrals entre 
les 3 piles de 50 m de llum, i els 2 extrems que es recolzen sobre els estreps de 28 m. 

D’acord amb la Norma 3.1 – IC, en el seu apartat 7.4.2 referent a les obres de pas, 
s’especifiquen les dimensions de la secció transversal en aquestes seccions especials sobre 
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obres de pas de longitud major a 100 m. En aquest sentit, per a carreteres convencionals C–60, 
la secció estarà formada per 2 carrils de circulació de 3,5 m d’amplada cadascú i 2 vorals 
laterals d’1 m formant una secció total de 9 m d’amplada. Als extrems dels vorals es situaran 
les baranes i elements de contenció dels vehicles. La secció de ferm projectada en el viaducte 
està constituïda únicament per una única capa de rodadura de 5 cm AC | 16 | surf | B60/70 | D. 
Aquesta capa de mescla bituminosa és de les mateixes característiques que a la resta del 
traçat. La col·locació d’aquesta capa serà directe sobre l’estructura de formigó mitjançant un 
reg d’imprimació. Prèviament, donada l’envergadura de l’obra de fàbrica, s’aplicarà un reg de 
curat sobre el formigó.  

Per tal d’evitar un talús excessiu que la seva base ocupés part de la llera del Barranc de l’Estret 
d’en Vidal, es projecta un mur de contenció que suporti les terres del terraplè necessari per la 
rasant projectada.  

Aquest mur, per tant, es projecta des del PK 0+860 fins al PK 0+980. A part del criteri seguit de 
seguretat hidràulica, aquest mur ajuda a reduir el moviment de terres necessari per tal d’ajustar 
al màxim la compensació de terres entre els volums necessaris de desmunt i terraplè.  

L’alçada del mur al llarg de la seva longitud és variable entre 0 i 5 m, de manera que es 
projecta un mur tipus  en “L”  de formigó armat formigonat directament sobre el terreny natural 
un cop executades les tasques prèvies per a l’execució de la sabata de fonamentació.  

En el present projecte es defineix el següent pas inferior situat al PK 5+664,080. Aquest es 
situa en el tram de la carretera de nou traçat i aquest circula en terraplè. Degut a la diferència 
de cota amb el terreny, per tal de no suprimir un dels camins agraris existents es projecta 
aquest pas subterrani per tal de comunicar els dos marges que la carretera separa.  

En aquest punt, la diferència de cotes entre la rasant de la carretera i el terreny és 
aproximadament d’11 m. La solució adoptada per executar el pas inferior és mitjançant un 
calaix de formigó prefabricat. En primer lloc s’executarà el pas i posteriorment es terraplenarà 
fins assolir la cota de coronació projectada.  

Per tal de garantir el trànsit de maquinària agrícola i per coherència amb els criteris seguits per 
la reposició dels camins agraris afectats, es projecta un marc prefabricat de secció interior 4x4 
m. Per aquesta secció, els marcs disponibles son tancats i articulats. S’opta per executar el pas 
per un de tipus articulat per tal d’economitzar els costos de transport al transportar-se per peces 
i no necessitar d’aquesta manera un transport especial. Degut a la forma de les juntes, les 
peces prefabricades garanteixen el correcte encaix entre elles assegurant el seu monolitisme 
estructural.  

Als extrems del pas inferior, es col·locaran les aletes per tal de contenir les terres del terraplè i 
evitar l’erosió en els punts singulars de les boques dels marcs.  La longitud del pas inferior és 
de 35,357 m. .          

 

3.2 Pressupost, termini d’execució i mà d’obra  

• Pressupost 

El Pressupost d'Execució Material és de: 
8.411.217,94 € (219.685,10 € Capítol de Seguretat i Salut)  

 

• Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de 35 setmanes. 
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• Personal previst 

Es preveu un nombre de persones màxim de 45 treballadors.  

 

3.3 Unitats constructives que composen l’obra  

• Moviments de terres (desmunts, terraplens i demolicions) 
• Bases amb tot-u artificial 
• Paviments asfàltics 
• Cunetes formigonades 
• Obres de drenatge amb tubs de PP corrugat i formigó, emmarcats de pedra i escullera 
• Embornals, arquetes i pous 
• Murs de formigó 
• Estructura de formigó tipus calaix 
• Hidrosembra i plantacions als talussos 
• Senyalització horitzontal i vertical 
• Abalisament i barreres de seguretat 
• Altres obres complementàries (reposició murs, reixes, etc.)  

4. Riscos i mesures preventives de l’execució de l’obra 

4.1 A l’esbrossada i moviment de terres. Excavacions, buidats i rebliments  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Lliscaments de terres i/o roques 
- Esllavissades de terres i/o roques 
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil 
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
- Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell 
- Caigudes de vehicles, màquines, des de la vora de coronació 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Riscos a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l‘obra 

 
• Mesures preventives: 

Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants.  

El front i paraments verticals d’una excavació haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o 
deixar els treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser 
retocats abans de l’inici o acabament de les feines. 

Se senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’excavació (mínim 2 m.) 
mitjançant cinta d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 

Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 

No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una 
màquina. 

L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de 
les mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels 
estintolaments i/o apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles 
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moviments o fallades no desitjats. Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, 
després de desallotjar els fronts de treball amb risc. 

De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de 
les següents condicions: 

Pendent Tipus de terreny 
1/1 Terrenys movedissos, esllavissants 
1/2 Terrenys tous, però resistents 
1/3 Terrenys molt compactes 

 

No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un 
sanejament del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables.  

L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de 
vehicles i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, 
baranes, voreres, etc.) de separació entre els dos tipus de trànsit.  

Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans 
de l’inici de les feines.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat amb puntera i sola antilliscant 
- Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant 
- Vestits impermeables en ambients plujosos 
- Màscares antipols 
- Cinturó antivibrador 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o P.V.C. 

 

4.2 Als enderrocs  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Lliscaments de terres i/o roques 
- Atrapament per objectes pesants 
- Bolcada d’estructures 
- Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials 
- Projecció de partícules 
- Esllavissades de terres i/o roques 
- Atropellaments, col·lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària mòbil 
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
- Caigudes d’objectes o coses a diferent nivell 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Riscos a tercers per intrusió o intromissió incontrolada a l‘obra 
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• Mesures preventives: 

Ús obligatori del casc per a tot el personal implicat a l’obra, inclòs els visitants.  

El front i paraments verticals d’un enderroc haurà de ser inspeccionat sempre a l’iniciar o deixar 
els treballs per l’encarregat o cap de colla, el qual indicarà els punts que han de ser retocats 
abans de l’inici o acabament de les feines.  

Es senyalitzarà la distància mínima d’aproximació a la vora de l’enderroc (mínim 2 m.) 
Mitjançant cinta d’abalisament o amb una línia blanca de guix o calç al terra, ben visible. 

Als punts considerats de major risc, s’instal·laran baranes resistents. 

No circular, ni estacionar-se i molt menys treballar, dins el radi d’acció d’influència d’una 
màquina. 

L’encarregat, abans de l’inici dels treballs després de qualsevol parada, inspeccionarà l’estat de 
les mitgeres, fonamentacions, etc. dels edificis confrontants; inspeccionarà l’estat dels 
estintolaments i/o apuntalaments si fos el cas, tot això amb la fi de preveure possibles 
moviments o fallades no desitjats. Qualsevol anomalia la comunicarà a la Direcció de l’obra, 
després de desallotjar els fronts de treball amb risc. 

De manera general s’estableix l’obligació d’estrebar els talussos que es troben en qualsevol de 
les següents condicions: 

Pendent Tipus de terreny 
1/1 Terrenys movedissos, esllavissants 
1/2 Terrenys tous, però resistents 
1/3 Terrenys molt compactes 

 

No es treballarà, ni s’estarà, al peu d’un front recentment excavat, sense abans haver fet un 
sanejament del mateix. Tanmateix no es romandrà al peu de talussos inestables. 

L’accés al fons de l’excavació es senyalitzarà determinant les vies de circulació de vianants i de 
vehicles i/o màquines. Quan s’utilitzi la mateixa rampa, s’instal·laran proteccions (tanques, 
baranes, voreres, etc.) de separació entre els dos tipus de trànsit. 

Es prohibeixen els treballs a prop de pals elèctrics, que no garanteixen la seva estabilitat abans 
de l’inici de les feines. 

El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. Mai es 
deixaran els materials apilats sobre el forjat d’una planta d’un edifici. 

Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 

Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 

Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes 
usades, els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció.  

Es paralitzaran els treballs en alçada , en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km/h.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat amb puntera i sola antilliscant 
- Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant 
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- Vestits impermeables en ambients plujosos 
- Màscares antipols 
- Cinturó antivibrador 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o P.V.C.  

 

4.3 Pavimentacions  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atropellaments 
- Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell 
- Projecció de fragments o partícules 
- Exposició a temperatures extremes 
- Contactes tèrmics 
- Contactes amb substàncies càustiques o corrosives 

 
• Mesures preventives: 

Ús obligatori del casc.  

Senyalització de les obres adequadament d’acord amb la norma 8.3 I-C del Ministeri de Foment 
sobre senyalització d’obres. Quan únicament hagi un carril per a la circulació del trànsit es 
col·locaran dos persones, o mitjans equivalents, que regulin el trànsit alternatiu en el tram de 
les obres.  

Les maniobres de posicionament i sortida dels camions amb el material seran dirigides per un 
senyalista.  

L’ompliment màxim permès per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb 
una lona, en previsió de caigudes.  

Les càrregues es situaran sobre la caixa del camió de forma compensada i el més 
uniformement possible.  

La maquinaria d’extensió compactació i auxiliar disposarà de senyalització visual i acústica 
adient, per tal de preveure atropellaments.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball amb teixits de fibres naturals (tipus cotó o similar) 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat amb sola aïllant 
- Botes de seguretat impermeables amb sola aïllant 
- Vestits impermeables en ambients plujosos 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o P.V.C.  
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4.4 Treballs en rases i/o sabates  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Lliscaments o esllavissaments de masses de terra 
- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caigudes de persones a l’interior 
- Cops al cos per caiguda de materials que són a prop de la vora de la rasa 
- Atrapades de persones per la maquinària 
- Interferències amb instal·lacions subterrànies  
- Intoxicació i/o asfíxia per gasos nocius com anhídrid carbònic o monòxid de carboni 

provocat pel funcionament dels motors de combustió 

 
• Mesures preventives: 

Ús obligatori del casc.  

L’accés d’entrada i sortida d’una rasa es farà amb una escala sòlida, la qual sobrepassarà en 1 
m. la vora de la rasa, estarà ancorada a la vora superior i es recolzarà sobre una superfície 
sòlida.  

L’aplec de productes de l’excavació serà a una distància suficient de la vora de l’excavació de 
tal manera que no suposi un risc d’esllavissament per sobrecàrrega.  

L’amplada mínima de la rasa serà en funció de la profunditat de la mateixa, d’acord a la 
següent taula:  

Profunditat de la rasa (en m.) Amplada mínima de la rasa (en m.) 
Fins a 1,5 0.6 
Fins a 2 0.7 
Fins a 3 0.8 
Fins a 4 0.9 

Més de 4 1 
 

Quant a distàncies de seguretat i talussos de les parets d’excavació es tindrà en compte la 
norma tècnica de prevenció NTP-278 de les notes tècniques de prevenció del “Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo”.  

S’estrebaran les rases i buits amb profunditat superior a 1.50 m. i que no tinguin talús natural 
adequat. L’alçada màxima sense estrebar no serà superior a 70 cm. Si el terreny apareix de 
poca consistència, s’estrebarà fins al fons.  

Se senyalitzaran totes les rases i buits amb cintes d’abalisament o protecció de les mateixes 
amb tanques autònomes de protecció, segons el cas. 

Per creuar les rases, si fos necessari, s’instal·laran passarel·les amb les baranes 
reglamentàries. 

L’ample mínim d’una passarel·la serà de 60 cm. 

Si afloren aigües a l’interior o cauen procedents de l’exterior, s’efectuarà l’esgotament al 
moment per evitar que els talussos s’alteren. 

No es col·locaran dins de les rases o pous, màquines accionades amb motor de combustió. Si 
aquestes màquines fossin imprescindibles, s’extrauran els seus gasos mitjançant ventilació 
forçada. 
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Abans d’iniciar els treballs s’investigarà l’existència de conduccions subterrànies.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat amb puntera i sola antilliscant 
- Botes de seguretat impermeables amb sola antilliscant 
- Vestits impermeables en ambients plujosos 
- Màscares antipols 
- Cinturó de seguretat 
- Guants de cuir 
- Ulleres antipols 
- Protectors auditius 

 

4.5 Treballs d’encofrat i desencofrat  

• Anàlisi de riscos 

Existeixen gran diversitat de riscos d’accidents per aquestes operacions, intentarem evidenciar 
els més comuns: 

- Caigudes dels operaris al buit 
- Moviments no controlats o despreniments de l’encofrat 
- Talls, cops, atrapades d’extremitats i tot el cos 
- Punxonament als peus 
- Caigudes de càrregues suspeses per aixecament 

 
• Mesures preventives: 

El material s’apilarà als espais habilitats a l’efecte i de forma que quedin ben classificats. 

Es col·locaran xarxes de protecció perimetrals, verticals i/o horitzontals segons cada cas. La 
xarxa, els suports, els ancoratges i enganxes es trobaran en bon estat. La col·locació haurà 
d’impedir una caiguda de més de dos metres, procurant que no es pugui produir l’efecte de 
rebot i expulsió al buit. 

S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 

Es prohibeix la permanència d’operaris dins del radi d’acció de les càrregues suspeses. 

Es prohibeix desplaçar-se per ales de bigues sense estar lligat al cinturó de seguretat. 

Es mantindrà l’obra en ordre i neta, amb especial atenció als claus o puntes existents en fustes 
usades, els quals s’hauran d’extreure o s’hauran de remarcar immediatament a l’extracció. 

Si per motius d’organització un nivell de treball no està protegit per causa de que no s’ha de 
treballar en ell, l’accés a aquest nivell estarà restringit. 

El personal encofrador disposarà d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà 
personal inexpert en aquestes tasques. 

Es paralitzaran els treballs, en zones desprotegides, amb vents de més de 60 km/h.  
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• Senyalització obligatòria  

En lloc visible s’instal·laran els següents senyals: 

- Ús obligatori del casc 
- Ús obligatori de botes de seguretat 
- Perill de caiguda d’objectes 

• Equips de protecció individual:  
 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat  
- Cinturons de seguretat 
- Guants de cuir 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 
- Roba de feina 
- Vestits per a temps plujós 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 

 

4.6 Treballs amb ferralla. Manipulació i posta en obra  

• Anàlisi de riscos 
 
- Ferides i talles a les mans, amb possibilitat d’infecció tetànica 
- Caigudes al mateix nivell, torçades, caigudes al buit, per caminar sobre la ferralla 
- Caiguda de càrregues suspeses hissades 

 
• Mesures preventives: 

S’habilitarà una zona en obra com a espai dedicat a l’abassegament i classificat de ferralla. 

Els paquets s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre palets de fusta capa a capa, 
evitant piles d’alçada superior a 1,50 m. 

S’efectuarà un escombrat mínim diari de puntes, filferros i retalls de ferralla en torno al banc de 
treball. 

Es prohibeix trepar per les armadures en qualsevol cas. 

Per al transport de les armadures s’usaran grues amb eslingues adequades a la càrrega. 
Sempre es realitzarà en posició horitzontal, excepte el cas d’armadures de pilars al moment de 
procedir a la col·locació definitiva. 

S’adequaran camins mitjançant taulons o taulers de fusta, de 60 cm. d’amplada, per tal de 
caminar sobre forjats i lloses d’armat. 

S’instal·laran baranes reglamentaries en la perifèria de la planta i als forats del forjat. 

La de la ferralla es farà per personal d’experiència i coneixements acreditats. No es permetrà 
personal inexpert en aquestes feines.  

 
• Senyalització obligatòria  

En lloc visible s’instal·laran els següents senyals: 

- Ús obligatori del casc 
- Ús obligatori de botes de seguretat 
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- Perill de caiguda d’objectes 
- Ús obligatori dels guants 

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat  
- Cinturons de seguretat 
- Guants de cuir 
- Cinturó porta - eines 
- Roba de feina 
- Vestits per a temps plujós 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 

 

4.7 Treballs de formigonat  

• Anàlisi de riscos 
 
- Dermatitis per contacte directe de la pell amb el ciment 
- Caigudes al mateix o diferent nivell al moment del vessament 
- Lesions per enfonsament o trencada de l’encofrat 
- Caiguda de càrregues suspeses per hissada 

 
• Mesures preventives: 

No es permetrà carregar el cubilot per damunt de la càrrega màxima de la grua que el sustenti. 

S’instal·laran baranes reglamentàries a les vores de façana o qualsevol punt amb possibilitat de 
caiguda durant el vessament. 

Si fos necessari el desmuntatge de les baranes per motiu del vessament, els operaris portaran 
els cinturons de seguretat convenientment amarrats. 

Abans de procedir al vessament de formigó, el Cap de Colla o l’Encarregat, comprovarà la 
correcta disposició de puntals, fustes, estrenyiments i altres elements que intervinguin a la 
resistència de l’encofrat. 

Si es realitzen vessaments en rases des d’un dúmper o camió formigonera, es col·locaran a 
una distància prudencial dels topalls de final de recorregut per limitar l’aproximació a la vora. 

Als sostres s’instal·laran passarel·les de 60 cm. d’ample per evitar la circulació sobre la ferralla 
o sobre les corbades. 

Els pilars seran formigonats amb plataformes degudament travades i amb baranes 
reglamentàries.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Guants de goma reforçats 
- Botes de goma o P.V.C. de seguretat 
- Cinturons de seguretat 
- Vestits per a temps plujós 
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4.8 Estructures i tancaments  

• Anàlisi de riscos 
 
- Despreniment de càrregues suspeses 
- Esbaldregada d’elements per cops amb les càrregues suspeses 
- Atrapament per objectes pesants 
- Bolcada d’estructures 
- Radiacions per soldadura amb arc 
- Cremades 
- Explosió d’ampolles amb gasos liquats 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
- Contactes elèctrics 
- Talls, punxades i cops amb les màquines, eines i materials 
- Projecció de partícules 

 
• Mesures preventives: 

Tot el material de perfilaria, tancaments i cobertes s’apilarà als espais habilitats a l’efecte.  

Les maniobres d’ubicació “in situ” de pilars i bigues (muntatge de l’estructura) s’hauran de fer 
per tres operaris. Dos d’ells guiaran el perfil mitjançant sogues subjectes als seus extrems 
d’acord a les directrius del tercer.  

Entre pilars, es col·locaran cables fiadors de seguretat als quals es pugui amarrar el mosquetó 
dels cinturons de seguretat que s’utilitzarà obligatòriament als desplaçaments sobre les ales de 
les bigues i en tot el treball amb risc de caiguda d’altura, sempre que no hagi altre sistema de 
protecció eficaç. Una vegada muntada la “primera altura” de pilars, s’utilitzaran sota ella, xarxes 
horitzontals de seguretat, també es col·locaran als treballs de col·locació de cobertes.  

Les xarxes es revisaran puntualment al finalitzar un tall de soldadura per verificar que es trobi 
en bon estat.  

Per soldar sobre el tall d’altres operaris s’estendran teulats, viseres o protectors de xapa.  

Es prohibeix la permanència d’operaris dins el radi d’acció de les càrregues suspeses.  

Les operacions de soldadura de jàsseres es realitzaran des de “plataformes o castellets de 
formigonat”, o bastides metàl·liques tubulars amb plataformes de treball de 60 cm i barana 
perimetral d’alçada mínima 90 cm.  

El risc de caiguda per façanes es cobrirà mitjançant la utilització de xarxes de forca o de safata.  

Per a l’execució de tancaments, s’utilitzaran els cinturons de seguretat sempre que el treball ho 
requereixi i a més a més es farà la protecció de les vores de les plantes amb baranes rígides de 
90 cm d’alçada.  

El personal encarregat de la construcció de la coberta coneixerà el sistema constructiu més 
correcte a posar en pràctica, en prevenció de riscos per imperícia.  

Es pararan els treballs en altura amb vents de velocitat superior a 60 km/h, amb pluja intensa, 
amb gelada o nevant.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Guants de seguretat 
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- Botes de seguretat 
- Mandil i polaines de soldador 
- Cinturons de seguretat 
- Roba de treball 
- Vestits per a temps plujós 

5. Riscos i mesures preventives per oficis i professionals 
 

Es descriuran a continuació els riscos generals corresponents a aquells oficis relacionats amb 
l’obra, diferents del propi paleta, encofrats i ferralla; com són fusters, lampistes, electricistes i 
vidriers, etc.  

 
• Riscos detectables en general:  

 
- Caigudes de persones al mateix i a diferent nivell 
- Caiguda d’objectes d’un nivell superior 
- Cops i talls pel maneig d’objectes i eines 
- Atrapades 
- Trepitjades sobre objectes 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 

 

5.1 Treballs en proximitat de línies elèctriques  

• Mesures de seguretat 

Establiment de zones de prohibició de les línies en funció de la tensió de les mateixes. 

Establir les zones que assoleixen els elements d’alçada que han d’utilitzar-se en proximitat de 
dites línies.  

Les línies soterrades que es trobin a la zona de les obres es localitzaran demanant la 
informació corresponent a la companyia explotadora i posteriorment abans de la iniciació dels 
treballs es realitzaran les rases necessàries per tal que la línia quedi totalment localitzada.  

Delimitar i assenyalar les zones de prohibició de les línies mitjançant cintes o banderoles de 
color vermell i/o senyals de perill o indicadors d’alçada màxima de seguretat.  

Instal·lar dispositius de seguretat o col·locar obstacles en l’àrea de treball, que redueixin la zona 
dels elements d’alçada i impedeixin que puguin envair les zones de prohibició.  

Supervisió permanent de les operacions que es realitzen en proximitat de línies elèctriques per 
part de l’eix o encarregat del treball, de manera que s’asseguri el manteniment de les distàncies 
de seguretat.  

Informar a totes les persones implicades en el treball sobre el risc existent per la proximitat de 
la línia elèctrica.  

Les mesures ressenyades es consideren d’aplicació general, no obstant, en cada situació 
s’avaluarà la possibilitat de contacte i es determinaran les mesures correctores més 
adequades, incloent la possibilitat de realitzar un projecte de seguretat específic en funció de la 
magnitud dels treballs a realitzar.  
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5.2 Treballs amb quadres de comandament elèctrics  

No es realitzarà cap manipulació dins d’aquests quadres sense abans haver-los desconnectat 
de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixen la seguretat.  

 

5.3 Treballs subcontractats  

En l’apartat 6 del Plec de Condicions i Prescripcions Tècniques i Legals del present Estudi de 
Seguretat i Salut, s’estableix de forma obligatòria els requeriments exigibles als 
subcontractistes, en aquest apartat volem insistir en el següent:  

Les empreses subcontractades posaran en pràctica la totalitat de les mesures preventives de 
seguretat corresponent a aquelles unitats d’obra en què estiguin implicades, i als mitjans i 
maquinàries que utilitzin.  

Els treballadors autònoms, en quant venen desenvolupant a l’obra treballs subcontractats i 
atenent a l’ expressament establert en l’art. 16 del RD 1627/1997, queden inclosos plenament 
en les mateixes obligacions. 

6. Riscos i mesures preventives de la maquinària 

6.1 Maquinària en general  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Bolcades 
- Enfonsaments 
- Xocs 
- Formació d’atmosfera agressiva o molesta 
- Sorolls 
- Atropellaments 
- Explosions i incendis 
- Caigudes a qualsevol nivell 
- Despreniments de càrregues 
- Cops i projeccions 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Atrapades d’extremitats 

 
• Mesures preventives: 

Les parts actives dels motors elèctrics estaran recobertes de carcasses protectores que 
eliminin la possibilitat de contactes elèctrics directes.  

No es realitzaran manipulació alguna en conjunt a elements sota tensió sense abans 
desconnectar-los de la xarxa elèctrica o haver pres les mesures oportunes que garanteixin la 
seguretat.  

Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per la seva 
reparació. Aquelles que no puguin ser retirades es senyalitzaran amb cartells d’avís que 
disposin de la llegenda “màquina avariada, no connectar”.  

El personal no autoritzat i especialitzat s’abstindrà de realitzar manipulació alguna d’ajust o 
reparació en màquines.  
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Només el personal autoritzat i específicament, serà l’encarregat de la utilització d’una 
determinada màquina o màquina-eina.  

No es podrà fumar mentre es carregui una màquina de combustible.  

Les màquines-eines que no siguin de sustentació manual es recolzaran sobre elements 
anivellats i ferms.  

 
• Equips de protecció individual:  

Es detallen a continuació els equips de protecció personal mínims i obligatoris que hauran de 
disposar els operaris de maquinària en general (alguns elements, segons tipus de màquina):  

- Casc de polietilè 
- Roba de treballs subministrat per l’empresa 
- Botes de seguretat 
- Guants de cuir 
- Guants de goma o de P.V.C. 
- Guants aïllants de l’electricitat 
- Ulleres de seguretat antiprojeccions 

 

6.2 Màquines auxiliars 

6.2.1 Camions en general 
 

• Treballs a realitzar:  

Bàsicament seran vehicles de bolcada pel transport de terres excavades interiorment a l’obra, o 
bé transport o abocador dels materials de rebuig i retirada de brosses. També podran ser 
vehicles proveïts de formigonera pel transport de formigons.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atropellaments i col·lisions 
- Bolcades 
- Caigudes (al pujar i baixar de la caixa) 
- Incendi 

 
• Mesures preventives: 

Accés i circulació interna de camions a l’obra s’efectuarà tal i com es descriu en els plànols.  

Les operacions de càrrega i descàrrega dels camions, s’efectuaran en llocs senyalats a ta 
l’efecte.  

Tots els camions dedicats al transport de materials per aquesta obra, estaran en perfectes 
condicions de manteniment i conservació.  

Abans d’iniciar la càrrega del material, a més d’haver estat instal·lat el fre de mà a la cabina del 
camió, s’instal·laran falques d’immobilització de rodes en prevenció d’accidents per fallo 
mecànic i/o elèctric. Les maniobres de posicionament (aparcament), i expedició (sortida), del 
camió seran dirigides per un senyalista.  

La càrrega màxima permesa per materials solts no superarà la pendent del 5% i es cobrirà amb 
una lona, en previsió de caigudes.  
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Les càrregues es situaran sobre la capsa de l camió de forma compensada i el més 
uniformement possible.  

Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible. 

 

6.2.2 Retroexcavadores 
 

• Treballs a realitzar:  

Treballs de moviments de terres en general, excavació i càrrega sobre excavació, obertura de 
trinxeres per les diverses instal·lacions, xarxa horitzontal de sanejament, pous i rases per la 
realització de pilots.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atropellaments i bolcades per utilització imprudent 
- Xocs i bolcades per desconeixement del terreny 
- Cops per desconeixement de la maquina 
- Bolcades al treballar en pendents 
- Contactes elèctrics  
- Incendis 

 
• Mesures preventives: 

La retroexcavadora serà manipulada pel personal qualificat i autoritzat expressament. 

El maquinista haurà de conèixer la zona que assoleix la màquina, i el pla de circulació previst a 
l’obra. 

Es prestarà especial precaució en la càrrega de vehicles per evitar cops i col·locar, la cullera al 
terra sempre que es realitzin parades, encara de curta durada. 

En pendents es circularà amb el braç en posició més baixa possible, i es treballarà sempre de 
cara a la mateixa. 

Per evitat contactes elèctrics s’examinaran les zones de treballs abans de començar, per 
descobrir possibles línies enterrades, i el respectaran sempre les zones de prohibició de les 
mateixes.  

Es prohibeix fumar mentre es carrega de combustible.  

 

6.2.3 Pales carregadores 
 

• Treballs a realitzar:  

Les pales carregadores són pales muntades sobre tractor i aptes per diversos treballs, 
especialment per moviments de terres en general i càrrega de camions.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atropellaments i bolcades i xocs per ús indegut de la màquina 
- Xocs amb altres vehicles 
- Riscos elèctrics 
- Caiguda de persones 
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- Incendis 

 
• Mesures preventives: 

En general les mateixes que per la retroexcavadora. 

Les escales i agafadors hauran d’estar nets d’obstacles i greix. 

Es prohibeix el transport de persones 

 

6.2.4 Màquines pel moviment de terres 
 

En aquest apartat es pretenen agrupar les següents màquines: 

- Moto anivelladora 
- Rodet trepitjador 
- Cuba de reg 
- Excavadora frontal o traxcavator 

Totes elles poden  tenir una a  l’obra que ens ocupa  i per això no  s’ha  volgut ometre el  seu 
enunciat. 

• Treballs a realitzar:  

Excavació, estesa, reg i piconat de terraplens i rebliments en general.  

• Anàlisi de riscos: 

S’haurà de tenir en compte els mateixos riscos que per retroexcavadora i pala carregadora. 

 
• Mesures preventives: 

Coincideixen en general amb les enumerades per la retroexcavadora i pala carregadora.  

 

6.2.5 Dúmper 
 

• Treballs a realitzar:  

Es tracta de vehicles destinats al transport de materials lleugers per a l’interior i al voltant de 
l’obra.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Bolcades al circular per terrenys irregulars 
- Cops i contusions a l’accionar la maneta d’encesa 
- Caiguda a diferent nivell 
- Atropellaments 
- Caiguda de la càrrega sobre el conductor o persones pròximes 
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• Mesures preventives: 

No es permetrà la circulació per rampes i pendents molt pronunciades.  

Amb el vehicle carregar es baixaran les rampes, d’inclinació permissible, marxa enrere.  

Els dúmpers que no disposin de sistema elèctric d’encès, es posaran en marxa agafant la 
maneta de forma que el dit polze quedi del mateix cantó que els altres dits.  

Queda prohibida la permanència de persones en el dúmper que siguin alienes a la seva 
conducció. Per evitar caigudes, es compensarà la carregarà al dúmper i sense provocar 
desequilibris. No sobrecàrrega.  

6.2.6 Grua automotora (camió grua) 
 

• Treballs a realitzar:  

Vehicle utilitzat per l’elevació de càrregues per descàrrega de camions o per canvis 
d’emplaçament de materials aplegats.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Bolcades del camió 
- Atropellaments 
- Caiguda al pujar o baixar a la zona de comandament 
- Caiguda de la càrrega 
- Cops per la càrrega o paràmetres (verticals o horitzontals) 
- Contactes elèctrics indirectes per corrents de fuga del sistema elèctric a l’estructura 

metàl·lica 
- Contacte elèctric directe degut al contacte de la càrrega o dels cables de la grua amb 

línies elèctriques aèries 
- Caiguda de la grua torre degut a col·locació defectuosa dels assentaments de la grua 
- Caiguda de la grua torre degut a falles del terreny si estan instal·lades prop de rases, 

excavacions, etc. 
- Caiguda de la grua per treballar amb forts vents o per la utilització incorrecta 
- Caiguda a diferent nivell de l’operari de la grua 

 
• Mesures preventives: 

Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc.  

Els treballs de conservació i manteniment s’efectuaran sempre amb grua parada.  

En les politges, tambors i engranatges, existiran les proteccions adequades.  

Extremar les precaucions en treballs pròxims a línies elèctriques aèries (Veure apartat 
corresponent). S’estudiarà perfectament el pas de la grua junt a les rases, terraplens 
excavacions, etc., per evitar el caiguda del terreny i la caiguda de la màquina.  

El cable haurà de tenir la suficient longitud.  

Col·locar limitadores de càrrega.  

Abans d’iniciar les maniobres de càrrega s’instal·laran falques d’immobilització a les quatre 
rodes i els gats estabilitzadors.  

Els ganxos de penjat estaran previstos de pestells de seguretat.  
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Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del 
camió en funció de l’extensió braç-grua.  

L’operari de la grua tindrà en tot moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, 
les maniobres seran expressament dirigides per un senyalista, en previsió dels riscos per 
maniobres incorrectes.  

Les càrregues en suspensió, per evitar cops i balancejos es guiaran mitjançant caps de govern.  

Es prohibeix la permanència de persones sota les càrregues en suspensió i en torn al camió en 
un radi inferior de 5 metres.  

El conductor del camió grua estarà en posició del certificat de capacitació que acrediti la seva 
perícia.  

 

6.3 Màquines – eines  

Les eines manuals i màquines-eines s’utilitzen per una infinitat de treballs i, en molts casos, 
poden considerar-se com les més perilloses per tenir un major contacte amb el cos de l’operari.  

 

6.3.1 Serres circulars de taula 
 

• Treballs a realitzar:  

L’operació exclusiva serà la de tallar o serrar peces de fusta de les habituals utilitzades en la 
construcció, per la formació d'encofrats o qualsevol altra necessitat en les diverses fases de 
l’obra.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Contactes amb el disc dentat en moviment per actes insegurs i/o per falta de protecció 

adequada 
- Cops per retrocessos i projecció de la fusta degut al mal estat de la peça (humitat, 

usos, etc.) o per maniobres incorrectes amb la mateixa 
- Projecció del disc o part d’ell per excessiva velocitat de tall, incorrecta fixació, excessiu 

desgast del mateix, etc. 
- Contacte amb les corretges de transmissió per manipulació a màquina parada, quan 

s’embarra el disc, per introducció de les mans sota la taula per accionar l’interruptor, 
etc. 

- Contactes elèctrics directes i/o indirectes 
- Sorolls 

 
• Mesures preventives: 

Paralitzar els treballs en cas de pluja. 

Interruptor de tipus embotit i situat lluny de les corretges de transmissió. 

Unir les masses metàl·liques de la màquina a la presa de terra i protegir la instal·lació 
mitjançant interruptor diferencial d’alta sensibilitat. 

Disposar elements de protecció adequats com són les carcasses de protecció del disc, ganivets 
divisoris, etc., que impossibiliten un contacte furtiu amb el disc o projecció de la peça. 
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Utilitzar ulleres de protecció contra impactes. 

No permetre la seva utilització a persones diferents al professional que la tingui al seu càrrec. 

Mai s’empentaran peces amb els dits polses de les mans estesos. Utilitzar empenyedors. 
Mantenir en perfectes condicions els elements auxiliars d’elevació, cables, eixos, etc.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Roba de treball adequada 
- Ulleres de seguretat contra impactes 
- Botes de seguretat amb puntera i sola reforçades 
- Protectors auditius 
- Botes de seguretat impermeables si es preveu abundant presència d’humitat 

 

6.3.2 Compressors i martells 
 

• Treballs a realitzar:  

Es tracta de maquinària autònoma (amb motor de combustió interna) capaç de proporcionar un 
gran cabal d’aire a pressió, utilitzat per accionar martells pneumàtics perforadors, etc.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atrapades per òrgans mòbils 
- Cops i atrapades per caiguda del compressor 
- Projecció d’aire i partícules per trencament de mànega 
- Sorolls 
- Explosió o incendi 

 
• Mesures preventives: 

Les tapes del compressor han de mantenir-se tancades durant el seu funcionament. Si per 
refrigeració es considera necessari obrir les tapes, es disposarà una tela metàl·lica densa que 
faci les funcions de tapa i que impedeixi en tot moment el contacte amb òrgans mòbils.  

El compensador es situarà en terreny horitzontal, calçant les rodes.  

S’han de protegir les mànegues de sortida de l’aire contra danys per vehicles, materials, etc. 
Vigilar freqüentment l'estat de les mateixes, i substituir-les davant la presencia de danys o 
excessiu desgast.  

Es cuidarà que la presa d’aire del compressor no estigui prop de combustible, tubs de gas o 
llocs d’on puguin emanar gases o vapors combustibles, ja que poden produir-se explosions.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Protectors auditius (taps) 
- Guants de cuir 
- Ulleres panoràmiques 
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6.3.3 Formigonera elèctrica 
 

• Treballs a realitzar:  

Producció de morter i formigó a peu d’obra.  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Atrapades  
- Contactes elèctrics directes i/o indirectes 
- Sobreesforços 
- Sorolls 
- Cops per elements mòbils 

 
• Mesures preventives: 

La superfície de recolzament i la zona de l’operari serà plana i regular, en cas contrari, 
s’establirà un empostissat d’amplada suficient que garanteixi l’anomenat anteriorment, en 
prevenció dels riscos de treballar sobre superfícies irregulars.  

Disposarà de protecció, mitjançant coberta metàl·lica, en els òrgans de tramitació per evitar 
atrapades durant la connexió i desconnexió (en el cas de que l’interruptor estigui a l’interior).  

Estarà dotada de fre de bolcada i bombo, per evitar els sobreesforços i riscos per moviments 
incontrolats.  

El personal encarregar del seu maneig estarà autoritzat específicament.  

Les operacions de neteja manual es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica de la 
formigonera, per evitar riscos elèctrics.  

Les operacions de manteniment estaran realitzades pel personal especialitzat a tal finalitat.  

La connexió elèctrica es realitzarà mitjançant clavilles a quadres correctament disposats i 
previstos de la corresponent presa a terra.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Ulleres de seguretat antipols 
- Mascareta auto – filtrant 
- Botes de seguretat reforçades en sola i puntera 
- Ulleres de protecció contra impactes 
- Roba de treball adequada 

 

6.3.4 Vibradors 
 

• Anàlisi de riscos: 
 
- Descàrregues elèctriques  
- Caigudes des d’alçada durant el seu ús 
- Caigudes a diferent nivell del vibrador 
- Esquitxades de beurada en ulls i pell 
- Vibracions 

 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 17 – Estudi de Seguretat i Salut ‐ Memòria 

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

24 

 

• Mesures preventives: 

Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

El cable d’alimentació del vibrador haurà d’estar protegit, sobre tot si discorre per zones de pas 
dels operaris. 

Els vibradors hauran d’estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Roba de treball 
- Casc de polietilè 
- Botes de goma 
- Guants de seguretat 
- Ulleres de protecció contra esquitxades 

 

6.3.5 Soldadura elèctrica 
 

• Anàlisi de riscos: 
 
- Caiguda des d’alçada  
- Caigudes al mateix nivell 
- Atrapades entre objectes 
- Aixafament de mans per objectes pesats 
- Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic 
- Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics 
- Cremades 
- Contacte amb l’energia elèctrica 
- Projecció de partícules 

 
• Mesures preventives: 

En tot moment els talls estaran nets i endreçats en prevenció d’ensopegades i trepitjades sobre 
objectes punyents. 

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges en prevenció del 
risc elèctric. 

El portaelectrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material 
aïllant de l’electricitat. 

Es prohibeix expressament la utilització de portaelectrodes deteriorats, en prevenció del risc 
elèctric. 

El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques.  

Les radiacions de l’arc voltaic són pernicioses per la salut. Hauran de projectar-se amb l’elm de 
soldar o la pantalla de ma sempre que soldin.  

No s’ha de mirar directament l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als 
ulls.  
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No s’ha de picar el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els resquills de pellofa 
despresa, poden produir greus lesions als ulls.  

Procurar no tocar les peces recentment soldades; encara que sembli el contrari, poden estar a 
temperatures que podrien produir series i greus cremades. 

S’ha de soldar sempre en lloc ben ventilat, evitant intoxicacions i asfixia. 

Abans de començar a soldar, s’ha de comprovar que no hi ha persones a l’entorn de la vertical 
del seu lloc de treball. Els hi evitarà cremades fortuïtes.  

No es deixarà la pinça directament al terra o sobre la perfilaria. S’ha de dipositar-la sobre un 
porta pinces.  

No utilitzar el grup sense que dugui instal·lat el protector de cremes. Evitaran el risc 
d’electrocució.  

S’ha de comprovar que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura. 
No s’anul·larà mai la presa a terra de la carcassa del seu grup de soldar, perquè “salti” el 
disjuntor diferencial, es preocuparà per que es revisi l’avaria. Esperar a que reparin el grup o be 
s’utilitza un altre.  

Es desconnectarà totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa de 
consideració (esmorzar o dinar, o desplaçament a altre lloc).  

Abans de connectar-les al grup, comprovar que les mànegues elèctriques estan empalmades 
mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Evitar les connexions directes protegides a base 
de cinta aïllant. S’ha d’escollir l’elèctrode adequat pel cordó a executar.  

S’ha d’assegurar que les pinces portaelectrodes i els borns de connexió estiguin ben aïllats.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Elm de soldador (casc més careta de protecció) 
- Pantalla de soldadura de sustentació manual 
- Ulleres de seguretat per protecció de radiacions per arc voltaic (especialment l’ajudant) 
- Guants de cuir 
- Botes de seguretat 
- Roba de treballs 
- Maneguets de cuir 
- Polaines de cuir 
- Davantal de cuir 
- Cinturó de seguretat 

 

6.3.6 Màquines-eines i eines manuals 
 

A continuació es considerarà de forma global els riscos més comuns de les màquines de 
petites (trepants, serres caladores o de disc, desbaratadores, raspalladores, etc.) i les eines 
manuals (martells, macetes, pales, pics, paletes, etc.), així com les normes bàsiques de 
seguretat a tenir en compte per la seva correcta utilització.  

 
• Anàlisi de riscos:  

 
- Aixafaments, cops, ferides punyets, talls, etc. pel seu ús incorrecte de les mateixes 
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- Risc d’electrocució per defecte d’aïllament o manipulació indeguda 

 
• Mesures preventives: 

 
- Eines manuals:   

Els comandaments dels martells, maces, macetes, pics, etc. seran de fusta resistent i 
elàstica a la vegada.  

Els mànecs estaran encaixats amb cura en els caps i es cuidarà de que aquestes no 
tinguin rebaves.  

Els cisells estaran correctament esmolats, i per evitar els cops a les mans es podran 
utilitzar volanderes de goma.  

- Màquines – eina:  

La seva tensió nominal no excedirà de 250 V i seran de classe II (doble aïllament).  

Es mantindran en perfecte estat de neteja i funcionament.  

Estaran equipades amb protecció mecànica que redueixin al mínim els riscos de 
projecció d’elements tallants per trencament.  

Quan es treballi amb elles, s’uniran els equips de protecció individual preceptius per a 
cada una en funció dels riscos del treball a realitzar. 

- En general: 

Utilitzar cada útil en la forma correcta que, a la vegada, és la més segura.  

Utilitzar en cada treball les eines apropiades i només aquestes.  

Conservar les eines en bones condicions. 

Dur-les de forma segura. 

Quan es deixin de fer servir, guardar-les ordenadament i netes en lloc segur.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè (segons casos) 
- Roba de treball adequada 
- Guants del tipus apropiat 
- Botes de seguretat amb puntera i soles reforçades 
- Ulleres de protecció contra la pols i impactes 

7. Riscos i mesures preventives dels equips i medis auxiliars 

7.1 Bastides en general  

• Anàlisi de riscos: 
 
- Caiguda al mateix i diferent nivell 
- Desplom de la bastida 
- Contactes elèctrics 
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- Desplom o caiguda d’objectes 
- Cops per objectes o eines 
- Atrapades 

 
• Mesures preventives: 

Les bastides sempre s’afrontaran per evitar moviments no desitjables que puguin fer perdre 
l’equilibri als treballadors.  

Abans de pujar a una plataforma bastida haurà de revisar-se tota la seva estructura per evitar 
situacions inestables.  

Els trams verticals de les bastides es recolzaran sobre taulons de repartiment de càrregues.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada i estaran fermament 
ancorades als recolzaments, de tal manera que s’evitin els moviments per lliscament o bolcada. 
Una plataforma queda formada per tres taulons, units entre sí, com a mínim.  

Les plataformes de treball situades a més de dos metres d’alçada, tindran baranes perimetrals 
completes de 90 cm. d’alçada, formades per barra passamans, barra o llistó entremig i plints o 
rodapeus.  

Les plataformes de treballs permetran la circulació i comunicació necessària per la realització 
de treballs.  

Els taulons que formen la plataforma de treball estaran sense defectes visibles, amb bon 
aspecte i sense nusos que disminueixin la seva resistència.  

Es prohibeix abandonar les plataformes de les bastides materials o eines. Poden caure sobre 
persones o fer-les ensopegar i caure al vuit.  

Es prohibeix llençar brossa directament des de la bastida, La brossa es recollirà i descarregarà 
de planta en planta, o directament a la part baixa mitjançant baixants apropiats.  

Es prohibeix fabricar morters o assimilats directament a les plataformes de treball.  

La distància de separació entre una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 
30 cm, en previsió de caigudes.  

Les bastides hauran de ser capaces de suportar quatre vegades la càrrega prevista.  

Es prohibeix corre expressament sobre les plataformes de les bastides per evitar caigudes.  

Les bastides s’inspeccionaran diàriament per l’Encarregat, abans de l’inici de les feines, per 
prevenir els falles o faltes de mesures de seguretat. 

Els elements que denoten algun fallo tècnic o mal comportament es desmuntaran d’immediat 
per la seva recuperació o substitució.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè 
- Botes de seguretat reforçades en puntera i sola 
- Cinturó de seguretat (segons casos) 
- Roba de treball adequada 
- L’específic del treball a realitzar 
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7.2 Bastides de cavalles  

Aquestes bastides són les de més variada utilització pel seu fàcil muntatge i pocs elements de 
formació.  

 
• Anàlisi de riscos:  

 
- Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit 
- Cops o immobilitzacions durant les operacions de muntatge i desmuntatge 
- Els derivats de l’ús de taulons i fusta de petita secció o en mal estat 
- Els inherents a l’ofici necessari pel treball a executar 

 
• Mesures preventives: 

Els cavallets es muntaran, sempre, perfectament anivellades, per evitar els riscos que implica el 
treballà sobre superfícies inclinades.  

Les plataformes s’ancoraran perfectament als cavallets, per prevenir balancejos o altres 
moviments no desitjats.  

Les plataformes no sobresortiran pels laterals dels cavallets més de 40 cm. per evitar riscos de 
bolcades per basculada.  

Els cavallets no estaran separats “a eixos” entre sí, més de 2,5 m. per evitar les grans fletxes, 
que accentuen el vinclament dels taulons amb augment del risc.  

Les bastides es formaran sobre un mínim de dos cavallets. Es prohibeix expressament, la 
substitució d’aquests per bidons, piles de material i assimilats.  

Sobre les bastides, només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit 
uniformement per la plataforma de treball, per evitar sobrecàrregues que disminueixin la 
resistència de les plataformes.  

Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm. quan es destinin exclusivament al 
suport de persones, i de 80 cm. quan. A més, s’hagi de realitzar apilament de material. El gruix 
dels taulons serà com a mínim de 7 cm.  

Les bastides sobre cavallets, que la seva plataforma estigui ubicada a 2 o més metres d’alçada, 
estaran rere cercats per baranes sòlides de 90 cm. d’alçada, formades per passamans, llistó 
entremig i plint.  

Es prohibeix treballar sobre plataformes sustentades en cavallets recolzats a la vegada sobre 
altres bastides de cavallets.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de seguretat no metàl·lic 
- Calçat de seguretat 
- Cinturó de seguretat (per plataformes situades a dos o més metres d’alçada i sense 

disposicions de baranes) 
- L’específic del treball a realitzar 
- Roba de treball adequada 
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7.3 Bastides metàl·liques tubulars  

• Anàlisi de riscos 
 
- Caigudes al mateix o diferent nivell 
- Atrapades durant el muntatge 
- Caigudes d’objectes 
- Cops per objectes 
- Sobreesforços 

 
• Mesures preventives: 

Durant el muntatge de les bastides metàl·liques tubulars es tindran presents les següents 
especificacions preventives: No s’iniciarà un nou nivell abans d’haver acabat el nivell de partida 
amb tots els elements d’estabilitat (encreuaments de San Andrés, i falcats).  

La seguretat assolida al nivell de partida ja consolidat serà tal, que oferirà les garanties 
necessàries com per poder amarrar a ell el fiador del cinturó de seguretat.  

Les barres, mòduls tubulars i taulons, s’alçaran mitjançant sogues de cànem de Manila lligades 
amb “nusos de mariner” o mitjançant eslingues normalitzades.  

Les plataformes de treball es consolidaran després de la seva formació mitjançant les 
abraçadores de subjecció contra basculades o les falcades corresponents.  

Les unions entre tubs s’efectuaran mitjançant “nusos o bases” metàl·liques, o bé mitjançant les 
mordasses i passadors previstos, segons els models comercials.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada.  

Les plataformes de treball es limitaran pel davant, lateral i posteriorment, per un rodapeu de 15 
cm.  

Les plataformes de treball tindran muntada sobre la vertical del rodapeu posterior una barana 
sòlida de 90 cm, d’alçada, formada per passamans, llistó entremig i rodapeu.  

Les plataformes de treball, s’immobilitzaran mitjançant abraçadores i passadors clavats als 
taulons.  

Els mòduls de fonaments de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment 
de càrregues a les zones de recolzament directe sobre el terreny.  

Els mòduls de base de disseny especial pel pas de peons, es complementaran amb entaulats i 
viseres segures a “nivell de sostre” en prevenció de cops a tercers.  

La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d’escales 
prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida).  

Es prohibeix el recolzament de les bastides tubulars sobre suplements formats per bidons, piles 
de materials diversos, “torretes de fusta diverses” i assimilables.  

Les plataformes de recolzament dels cargols sense fi (husills d’anivellació), de base de les 
bastides tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus 
d’acer, endinsat fins al fons i sense doblegar.  

Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de les bastides tubulars, 
si abans no s’han cercat amb baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per passamans, 
barra intermèdia i rodapeu.  
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Tots els components de les bastides hauran de mantenir-se en bon estat de conservació 
llençant aquells que presentin defectes, cops o acusada oxidació.  

Les bastides tubulars sobre mòduls amb escala lateral, es muntaran amb aquesta cap a la cara 
exterior, és a dir, cap a la cara en la que no es treballa, És pràctica corrent el “muntatge de 
revés” dels mòduls en funció de l’operativitat que representa, la possibilitat de muntar la 
plataforma de treball sobre determinats esglaons de l’escala, Aquestes pràctiques estan 
prescrites per insegures.  

Les bastides tubulars es muntaran a una distancia no superior a 30 cm. del parament vertical 
en el que es treballa.  

Les bastides tubulars es falcaran en els paràmetres verticals, ancorats sòlidament als “punts 
forts de seguretat” previstos en façanes o paraments. Les càrregues s’iniciaran fins les 
plataformes de treball mitjançant politges muntades sobre forques tubulars subjectes mitjançant 
un mínim de dues brides a la bastida tubular.  

Es prohibeix amassar “pastes” directament sobre les plataformes de treball en prevenció de 
superfícies relliscoses que puguin fer caure als treballadors.  

Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció 
d’accidents per sobrecàrregues innecessàries.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè (preferible amb subjecció a la galta)  
- Roba de treball 
- Calçat de seguretat antilliscant 
- Cinturó de seguretat  

 

7.4 Escales de mà  

Un equip auxiliar present en totes les obres que, a més, en general és el menys cuidat de tots 
els que intervé, de manera que els riscos són abundants i els accidents freqüents.  

 
• Anàlisi de riscos:  

 
- Caigudes al mateix nivell o diferent nivell i al buit 
- Esllavissament per incorrecte recolzament 
- Bolcada lateral per recolzament irregular 
- Trencament per defectes ocults 
- Els derivats d’usos inadequats i/o muntatges perillosos (empalmes d’escales, escales 

curtes per l’alçada a salvar, etc.)  

 
• Mesures preventives: 

Les escales de mà oferiran sempre les necessàries garanties de solidesa, estabilitat i seguretat. 

Quan siguin de fusta, els travessers seran sempre d’una peça i els esglaons estaran 
perfectament acoblats. 

Les escales de fusta no hauran de pintar-se, excepte amb vernís transparent per evitar que 
quedin ocults els possibles defectes. 
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Es prohibeix l’acoblament de dues escales, a no ser que en la seva estructura compti amb 
dispositius especials per allò. 

Les escales de mà simples no hauran de tenir més de cinc metres a menys que estiguin 
reforçades en el seu centre, quedant prohibit el seu ús per alçades superiors als 7 metres. 

Tindran capçals de goma o altres mecanismes antiesllavissament en el seu peu, o de ganxos 
de subjecció a la part superior. 

En la seva utilització s’adoptaran les següents precaucions: 

Es recolzaran sobre superfícies planes o sòlides. 

L’accés, descens i treball es farà sempre de cara a les mateixes. 

No s’utilitzaran simultàniament per dos o més treballadors. 

No es transportaran sobre les mateixes, i a braç, pesos superiors als 25 Kg. 

La distància entre els peus i el punt inferior de la vertical de recolzament, serà igual a la 
distància de l’escala fins el punt de recolzament. 

Les escales de tisora o dobles, d’esglaons, tindran cadenes o cables que impedeixin la seva 
obertura al ser utilitzades, i de topes en el seu extrem superior.  

 
• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè  
- Botes de seguretat reforçades i antilliscant 
- Cinturó de seguretat  

 

7.5 Puntals  

• Anàlisi de riscos 
 
- Caigudes des d’alçada de persones i/o puntuals durant la seva utilització i/o instal·lació 

incorrecta 
- Cops i/o sobreesforços durant la seva manipulació 
- Atrapades de dits  
- Trencament del puntal per fatiga del material o mal estat del mateix 
- Lliscament del puntal per falta de falcada 

 
• Mesures preventives: 

Els puntals s’apilaran en obra en el lloc indicat per allò en els plànols.  

Es prohibeix, després de la seva utilització, l’apilament irregular dels mateixos.  

No s’han de carregar més de dos puntals a l’espatlla d’un operari en prevenció de 
sobreesforços. 

Les fileres de puntals es disposaran sobre dorments de fusta (taulons) anivellats i aplomats en 
la direcció exacta a la que han de treballar. 

Estaran en perfectes condicions de manteniment i no tindran deformacions en la fusta.  
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• Equips de protecció individual:  

 
- Casc de polietilè  
- Roba de treball adequada 
- Guants de cuir 
- Cinturó de seguretat 
- Botes de seguretat reforçades en puntera i sola 
- Les pròpies del treball en que s’utilitzin els puntals 

8. Instal·lacions provisionals 

8.1 Instal·lacions higièniques i sanitàries del personal  

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran pel que fa a elements, dimensions i 
característiques a allò especificat als articles 39, 40, 41 i 42 de l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 

En compliment dels articles esmentats, l’obra disposarà de locals per a vestuaris, serveis 
higiènics i menjador, degudament dotats.  

Vestuari amb armariets individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 

Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb aigua 
calenta i freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 

El menjador tindrà taules, seients, pica, escalfador de menjar, calefacció per a l’hivern i 
contenidor per escombraries. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària.  

 

8.2 Instal·lacions elèctriques provisionals  

La instal·lació elèctrica provisional en obra estarà constituïda, bàsicament, de la següent 
manera:  

En el punt d’alimentació general s’instal·larà un quadre de distribució general, fabricat en 
material aïllant i associat a una presa de terra, d’on partiran les diverses línies de distribució 
que es precisen per assolir els quadres secundaris d’alta i baixa potència. Als quadres d’alta 
potència es connectaran, mitjançant línies independents, les diverses màquines i equips de 
gran consum (grues, formigoneres, etc.). Dels quadres de baixa potència partiran els muntants 
destinats a subministrar fluid elèctric a tots aquells punts en què es precisa l’ús de petites eines 
i/o equips elèctrics.  

 
• Mesures preventives: 

Interruptors diferencials de sensibilitat mitja (300mA) en el quadre o quadres de distribució. 
Interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA) en tots els quadres secundaris de distribució. 
Si els diversos muntants acaben en petits armaris suplementaris, l’interruptor diferencial a 
instal·lar en el quadre secundari al que correspondran dits muntants podria ser de sensibilitat 
mitja (300mA) i, en aquest cas, tots els petits armaris suplementaris duran associats 
interruptors diferencials d’alta sensibilitat (30mA).  
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Connexió de tots els equips i parts metàl·liques associades als mateixos a preses de terra 
provisionals, formades per piques clavades al sòl, que en cap cas donaran valors de resistència 
a terra superiors a 80 ohms.  

  

8.3 Assistència als accidentats  

Per assistència als accidentats, existirà a l’obra una farmaciola incloent els medis necessaris 
per realitzar petites cures d’urgència i primers auxilis que es precisin.  

Al recinte de l’obra, i de forma visible, es disposarà una llista de telèfons i adreces dels centres 
assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 
accidentats als Centres d’Assistència.  

Si es supera durant l’execució de l’obra una plantilla de 50 operaris, encara que només sigui 
durant un cert interval de temps, es disposarà d’un recinte, que pugui ser un barracó 
transportable, el qual estarà equipat per dispensari de primeres cures i emergències. Consistirà 
en una dependència perfectament individualitzada, equipada amb un inodor i un lavabo 
totalment instal·lats, amb subministrament d’aigua freda i calenta.  

  

8.4 Instal·lacions contra incendis  

En els punts en què existia un possible risc d’incendi, es disposaran extintors de 
característiques adequades al tipus de foc. 

En general es disposarà d’extintor de pols polivalent a la instal·lació d’oficina d’obra i a la de 
magatzem.  

Encara que no estigui previst emmagatzematge de combustible per la recàrrega de les 
diferents màquines, es mantindrà un petit estoc per cobrir necessitats puntuals, Aquest estoc. 
en cap cas superarà els 2.500 litres. Pel qual s’habilitarà un lloc idoni pròxim a les 
dependències del magatzem d’obra i es disposarà d’un extintor de pols polivalent ABC. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Plànols 













































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars 
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1 . Condicions dels mitjans de protecció 
 

Els medis de protecció individual, simultànies amb els col·lectius, seran d’utilització obligatòria, 
sempre que es precisi eliminar o reduir els riscos professionals. 

La protecció individual no dispensa en cap cas de l’obligació d’utilitzar el s medis preventius de 
caràcter general que s’estimen oportuns, sempre que conforme a lo indicat, el respectem, en la 
normativa vigent. 

Totes les peces de vestir i elements de protecció individual o col·lectiva, tindran fixat un termini 
de vida útil, descartant-se al seu termini. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip es canviarà per un de nou, independentment de la duració prevista. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per que fou 
concebut (per exemple per un accident (serà desestimat i reposat immediatament. 

Sense perjudici de la seva eficàcia, els equips de protecció individual permetran, el possible, la 
realització del treball sense molèsties innecessàries per qui l’executi i sense disminució del seu 
rendiment, no tenint per si mateixos altres riscs. 

La col·locació d’una protecció col·lectiva pot representar un risc addicional. 
Els medis de protecció els classificarem de la següent manera: 

- Proteccions individuals (E.P.I.) 
- Proteccions col·lectives. 
- Proteccions a tercers.  

 

1.1 Proteccions individuals  

Tota peça o equip de protecció individual (E.P.I.) s’ajustarà el disposat al R.D. 1407/1992.  

El personal d’obra haurà de ser instruït sobre la utilització de cada un dels equips i peces de 
protecció individual que se li proporcionin.  

En els casos que existeixi una norma de certificació, seran de qualitat adequada a les 
prestacions a que va estar sol·licitat.  

 

1.1.1 Principals equips de protecció individual 
 

• Casc de seguretat no metàl·lic  

De forma general i durant la realització de les obres, utilitzar casc protector tot el personal 
implicat a les mateixes i, sobre tot, en aquells treballs que suposen un risc de caiguda i/o 
projecció violenta i cops d’objectes al cap. Hauran d’estar convenientment certificats. Seran de 
subjecció adaptable, resistents als xocs i cops, al greix i als agents atmosfèrics, estaran 
fabricats amb materials de combustió lenta i el seu pes no superarà en cap cas els 450 gr.  

 
• Cinturons de seguretat  

Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin 
riscos de caigudes a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin 
suficientment l’eliminació del risc, Dits cinturons estan certificats.  
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Els sistemes d’ancoratge dels cinturons hauran de resistir un mínim 700 Kg. i sempre en relació 
a l’esforç més desfavorable que pugui presentar-se.  

 
• Protectors auditius  

Si el nivell de soroll en un lloc o àrea de treball sobrepassa en cap moment, els límits establerts 
en el R.D. 1316/1989, es dotarà al personal professionalment exposat de protectors auditius 
adequats al soroll existent, i convenientment certificats. També es dotarà de protectors auditius 
a tot el personal que ho sol·liciti encara que es trobi treballant en límits de soroll inferiors als 
anomenats. Els anomenats protectors s’hauran d’ajustar convenientment.  

Serà preceptiu l’ús obligatori de cinturons de seguretat en tots aquells treballs que impliquin 
riscos de caigudes a diferent nivell i els medis de protecció col·lectiva no assegurin 
suficientment l’eliminació del risc, Dits cinturons estan certificats.  

 
• Calçat de seguretat per riscos mecànics  

La totalitat del personal implicat en la realització de l’obra utilitzarà, en tot moment, calçat de 
seguretat amb puntera metàl·lica i sola reforçada i antilliscant per prevenir els riscos de lesions 
per aixafament o perforacions als peus, Aquests calçats estaran convenientment certificats, 
cobriran adequadament els peus i permetran un moviment normal al caminar.  

 
• Guants per la protecció de les mans  

Serà obligatori l’ús de guants de protecció, de classe adequada a cada cas, per tot el personal 
que tingui que realitzar treballs de qualsevol índole, que suposin risc de lesió a les mans.  

Es disposarà de guants de serrada per prevenció de riscos físics (cops, fregaments, 
atrapades,...), de guants de goma en prevenció de riscos químics (dermatosi del ciment), i de 
guants de punt en làtex per prevenció combinada d’ambdós riscos.  

 
• Ulleres de protecció contra impactes  

En tots aquells treballs que impliquin el risc de lesió ocular per xoc o impacte amb cossos 
sòlids, projecció de partícules o ambients polsosos, serà obligatori l’ús d’ulleres protectores 
certificades. Les ulleres de tipus panoràmiques subjectes amb cinta elàstica, atenent a la seva 
més àmplia eficàcia front a diversos riscos, es consideraran les més adequades per l’obra. En 
tot cas hauran d’estar fabricades amb material d’ús oftalmològic i vidres neutres.  

 
• Pantalles per soldadors  

Els soldadors disposaran de pantalles de protecció facial i ocular per la protecció de les 
radiacions. Seran de subjecció al cap i de forma subjectable. Garantiran la protecció de la calor 
de la soldadura, es fabricaran amb materials no conductors de l’electricitat, al seu pes serà 
inferior als 600 g. i no produirà dermatosi. Els vidres de protecció contra radiacions, no tindran 
defectes i seran òpticament neutres, amb resistència a la calor, la humitat i els impactes. 
Hauran d’estar convenientment certificades.  

 
• Proteccions de les vies respiratòries  

Es disposaran de màscares de cel·lulosa amb subjecció elàstica per la protecció de les vies 
respiratòries en ambients polsosos. Aquestes hauran de ser certificades, ajustant-se 
convenientment a la cara.  
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• Roba de treball  

Serà de teixit lleuger, flexible, que permeti una fàcil neteja i desinfecció, i adequada a les 
condicions de treball.  

Ajustarà bé al cos, sense prejudici de la seva comoditat i facilitat de moviment.  

S’eliminaran o reduiran en tot el possible els elements addicionals, com butxaques, 
bocamàniga, botons, parts tombades, cordons, etc. per evitar el perill d’enganxades.  

 

1.2 Proteccions col·lectives  

Davant l’eliminació d’un possible risc d’accident, el qual tingui la possibilita de ser tractat amb 
proteccions individuals o bé amb una protecció col·lectiva; optarem amb preferència cap a la 
protecció col·lectiva, o bé l’ús simultani d’ambdues proteccions. 

La disposició dels equips de protecció hauran de complir en tot moment amb lo disposat en el 
R.D. 1215/1997 de 18 de juliol.  

 
• Senyalització de l’obra  

L’obra disposarà de senyalització adequada tant en lo referent a les indicacions d’obligatorietat, 
prohibició i existència de riscos laborals, com en les referides a circulació de vehicles, entrada i 
sortida dels mateixos, prohibit el pas a persones alienes a l’obra, localització de farmaciola, etc.  

Així mateix, es disposaran cintes d’ abalisament i tanques per la delimitació de les zones de 
treball que suposin riscos específics com riscos elèctrics, variacions de nivell, pas de vehicles, 
caiguda d’objectes, etc.  

La senyalització de seguretat complirà en tot moment el disposat en el R.D. 485/1997 de 14 
d’abril.  

En el cas de carreteres que estiguin obertes al trànsit durant l’execució de les obres, la 
regulació del trànsit de vehicles aliens a l’obra, s’ha considerat que té més relació amb la 
seguretat del trànsit general de la carretera que amb la seguretat interna de l’obra, per tant en 
el pressupost de seguretat no es considera cap partida pel concepte de mà d’obra de 
senyalistes per a la regulació manual del trànsit , i les despeses corresponents a l’esmentada 
regulació del trànsit s’han repercutit sobre els preus unitaris de les unitats d’obra del projecte.  

 
• Tanques autònomes de limitació i protecció  

Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada i estaran construïdes amb perfil metàl·lic; el forat central 
existent estarà protegit per mitja de barrots verticals amb una separació mínima de 15 cm.  

 
• Tanques de tancament  

La protecció de tot el recinte de l’obra es realitzarà mitjançant balles autònomes de limitació i 
protecció.  

Aquestes tanques es situaran en els límits de l’obra tal com s’indica en els plànols i entre altres 
reuniran les següents condicions:  

- Tindran 1,8 metres d’alçada mínima 
- Disposaran de porta d’accés per vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent 

d’accés de personal.  
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- La tanca es realitzarà a base de peus de fusta i malla metàl·lica electrosoldada.  
- Aquesta haurà de mantenir-se fins la conclusió de la totalitat de l’obra o, en el seu cas, 

la seva substitució pel tancat definitiu.  

 
• Baranes i plints  

Les baranes i plints o rodapeus seran de materials rígids i resistents.  

L’alçada de les baranes serà de 90 cm. com a mínim a partir del nivell del pis, disposant a més 
de llistó central i rodapeus. 

L’alçada mínima dels rodapeus serà de 20 cm. sobre el nivell del pis. 

Les baranes seran capaces de resistir una càrrega horitzontal de 150 Kg. Per metre lineal. 

Es disposaran baranes emplintades en tots aquells punts de l’obra que per les seves 
característiques i condicions, presenten risc de caiguda a diferent nivell, des de més de dos 
metres, de persones i/o objectes.  

 
• Lones de seguretat  

Tindran resistència i fixació suficient per resistir l’esforç del vent, impedint així mateix la 
projecció de pols i materials. Hauran de ser de material resistent a la propagació de la flama.  

Disposaran d’ullets metàl·lics per la vora per permetre l’amarrada amb corda de diàmetre 12 
mm.  

 
• Xarxes de seguretat  

Panys de dimensions ajustades al forat a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de 
malla 7,5x7,5 cm, de diàmetres de fil 4mm. i corda de recercat a tot el perímetre de 12 mm. de 
diàmetre.  

Les xarxes s’instal·laran, com màxim, sis metres per sota del nivell de realització de tasques, 
havent d’elevar-se a mesura que l’obra guanyi alçada.  

L’obligació de la seva utilització es deriva de lo disposat a l’Ordenança Laboral de la 
Constitució, Vidre i Ceràmica en els seus articles 192 i 193.  

 
• Corda de retinguda  

Utilitzada per col·locar i dirigir manualment càrregues suspeses durant la seva aproximació a la 
zona de col·locació, constituïda per poliamida d’alta tenacitat, calabrotejada de 12 mm. de 
diàmetre mínim.  

 
• Plataformes de treball  

Seran independents de l’obra a demolir o a construir, amb el pis ben quallat amb una amplada 
mínima de 60 cm. i aquelles que estiguin situades a més de 2 m. d’alçada del terra, seran 
dotades de baranes de 90 cm. d’alçada mínima, llistó central i rodapeu.  

S’utilitzaran per l’execució de treballs en alçada (Col·locació o demolició d’elements de 
construcció).  
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• Cables fiadors per subjecció de cinturons  

Els cables per la subjecció dels cinturons de seguretat, amb els seus ancoratges i suports, 
tindran la suficient resistència per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no 
demolits en la fase de treball.  

 
• Extintors manuals  

En les proximitats d’aquells llocs de treball en els que s’estimi l’existència d’un determinat risc 
d’incendi, es disposaran extintors portàtils col·locats en lloc visible, accessible i senyalitzats. 

Dits extintors seran de pols polivalent ABC i llar. Tipus adequat a la quantitat de material 
combustible present a la zona de risc. Seran revisats i recarregats periòdicament segons les 
normes existents a l’efecte.  

 
• Enllumenat  

Tots els llocs de treball o trànsit tindran enllumenat natural, artificial o mixta apropiada a les 
operacions que s’executen. 

Sempre que sigui possible optarem per la utilització d’enllumenat natural. 
S’intensificarà l’enllumenat en màquines amb alt risc, llocs de trànsit amb risc de caigudes, 
escales i sortides d’emergència. 

La llum es graduarà en llocs d’accés a zones de diferent intensitat lluminosa.  

 

1.3 Proteccions a tercers  

Les persones que visiten l’obra per qualsevol motiu seran acompanyades en tot moment per un 
operari o persona pertanyent a l’obra. Aquestes visites usaran les peces de protecció individual 
corresponents segons els llocs pels que hauran de transitar.  

Durant l’execució de tasques amb risc de caiguda d’objectes o materials fora del recinte de 
l’obra, es protegirà amb marquesines i/ o passadissos de seguretat als peons i vehicles que 
puguin circular.  

El recinte quedarà totalment tancat amb balles i degudament senyalitzat per evitar l’entrada 
fortuïta de terceres persones.  

2. Condicions de la màquina 
 

Les màquines amb ubicació fixa a l’obra, tals com grua-torres i formigonera seran instal·lades 
per personal competent i degudament autoritzat. El manteniment i reparació d’aquestes 
màquines quedarà, així mateix, a càrrec de tal persona, el qual seguirà sempre les instruccions 
senyalades pel fabricant de les màquines.  

Les operacions d’instal·lació i manteniment hauran de registrar-se documentalment en els 
llibres de registre pertinents de cada màquina. En cas de no existir aquests llibres per aquelles 
màquines utilitzades amb anterioritat en altres obres, abans de la seva utilització, hauran de ser 
revisades amb profunditat per personal competent, assignant-li l’anomenat llibre de registre 
d’incidències. Especial atenció requerirà la instal·lació de les grues torre, el muntatge del qual 
es realitzarà per personal autoritzat, qui emetrà el corresponent certificar de “posta en marxa de 
la grua” essent-li d’aplicació l’Ordre de 28 de juny del 1.988 o Instrucció Tècnica 
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Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells elevadors, referent a grues torre per 
obres.  

Les màquines amb ubicació variable, com circular, vibrador, soldadura, etc. hauran de ser 
revisats per personal expert abans de seu us en obra.  

El personal encarregat de l’ús de les màquines utilitzades en obra haurà d’estar degudament 
autoritzat per allò, proporcionant-li les instruccions concretes d’ús. Compliran les 
especificacions detallades en el punt 3.7 del present.  

3. Condicions de l’equip d’obra i medis auxiliars 
 

Tots els equips d’obra i els medis auxiliars hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica i 
satisfer les següents condicions: 

- Estar ben projectats i construïts, tenint en compte els principis de l’ergonomia 
-  Mantenir-se en bon estat de funcionament. 
- Ser utilitzats exclusivament en els treballs pels que han estat dissenyats i dins de les 

garanties del fabricant. 
- Ser manejats per operaris suficientment ensenyats.  

4. Serveis de prevenció, organització de la seguretat i salut 
 

Els serveis de Prevenció referit a l’Art. 31 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran 
assumits obligatòriament per cada empresa participen a l’obra, podent optar entre disposar d’un 
Sistema de Prevenció propi, o bé d’uns serveis externs contractats. Es disposarà del 
corresponent servei mèdic, adequat a les necessitats de cada empresa i perfectament 
coordinat en el Servei de Prevenció, que s’encarregarà de l’adequada protecció de la salut dels 
treballadors prestant assistència a l’empres i control mèdic dels treballadors, d’acord a 
l’establert en l’anomenat Art. 31.  

A l’obra, l’organització de l prevenció estarà constituït pels corresponents tècnics responsables 
de casa empresa, els Vigilants de Seguretat i el Coordinador de Prevenció.  

 

4.1 Servei Tècnic de Seguretat i Salut  

El Departament Tècnic del Contractista disposarà a un Tècnic en matèria de Seguretat i Salut, 
per que amb periodicitat suficient, supervisi i fiscalitzi tots aquells temes que tinguin relació amb 
la seguretat en el treball i prevenció de riscos professionals,; dit càrrec recaurà en la persona 
que es designarà a l’efecte una vegada iniciades les obres. A més, contarà amb la completa 
col·laboració i recolzament del seu Servei de prevenció. 

 

4.2 Comitè de Seguretat i Salut. Delegats de Prevenció  

D’acord amb lo establert a l’Art. 38 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, les empreses 
Contractista i Subcontractista, hauran de disposar en el seu cas d’un Comitè de Seguretat i 
Salut constituït pels Delegats de Prevenció més els corresponents representants designats per 
l’empresa.  

Els Delegats de Prevenció, representants dels treballadors (segons Art. 35 L.P.R.L.), a més 
d’aquesta funció de participació activa en el Comitè, assumeixen planament les altres funcions 
que els atorga la referida L.P.R.L. (Arts. 36 i 37).  
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Atenent a tals competències, els Delegats de Prevenció i els Comitès, podran participar 
activament en la prevenció de l’obra.  

 

4.3 Vigilant de Seguretat  

Les Empreses Contractistes i Subcontractistes hauran de nombrar un Vigilant de Seguretat 
quan el número d’operaris treballant sigui superior a cinc. Dits càrrecs es faran efectius una 
vegada iniciades les obres i recauran en persones que reuniran els requisits mínims 
imprescindibles segons l’Ordenança de treball per les indústries de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica. Les seves funcions principals són:  

- Promoure l’interès i col·laboració dels treballadors en ordre a la Seguretat i Higiene. 
Comunicar per conducte jeràrquic les situacions de risc detectat proposant les mesures 
correctores que consideri més adequades. 

- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions i màquines 
amb referència a la detecció de riscos professionals. 

- Prestar els primers auxilis als accidentats.  
- Ser coneixedor del Pla de Seguretat i Higiene.  
- Col·laborar en la investigació dels accidents.  
- Controlar la posta en obra de les normes de seguretat.  
- Aquestes funcions són compatibles amb les que venen prestant qualsevol treballador 

en les tasques normals de l’Empresa. L’àmbit d’aplicació d’aquestes funcions avarca 
tots els treballs de l’obra, fins i tot els realitzats per les empreses subcontractades.  

 

4.4 Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra  

El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.  

Quan no sigui necessari nomenar el Coordinador de Seguretat i salut, les seves competències 
seran assumides per la Direcció Facultativa de l’obra.  

El Coordinador durant l’execució de l’obra haurà de desenvolupar les següents funcions:  

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, al prendre les 
decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de 
treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament, i al estimar la duració 
requerida per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.  

Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquen de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la L.P.R.L. durant l’execució de 
l’obra i, en particular, en les tasques o activitats següents:  

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.  
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament i circulació.  
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars.  
- El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir 
els defectes que puguin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.  

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.  
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- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i brosses.  
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.  
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.  
- Les interseccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi a l’obra o prop del lloc de l’obra.  
- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 

modificacions introduïdes en el mateix.  
- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’art. 24 de la L.P.R.L.  
- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 

treball.  
- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l’obra.  
- Sol·licitar del seu Col·legi professional li faciliti el corresponent Llibre d'Incidències en 

què custodiarà durant total l>obra, mantenint-lo en la mateixa disposició dels legalment 
autoritzats a tenir accés, i notificant a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la 
província en un termini màxim de 24 hores qualsevol anotació en el Llibre. També 
seran notificats el contractista afectat de la anotació i els representants dels 
treballadors d’aquest.  

- Davant l’observació d’un risc greu i imminent per la seguretat i salut dels treballadors 
per incompliment del present Estudi, del Pla que el desenvolupa, de la normativa de 
prevenció aplicable o de qualsevol altre precepte, el coordinador de prevenció de l’obra 
està facultat per disposar la paralització dels treballs, o en el seu cas de la totalitat de 
l’obra. Tal situació haurà d’anotar-la al Llibre d’incidències i advertirà al contractista 
d’allò.  

 

4.5 Responsabilitat Civil  

Totes les Empreses, Facultatius, Tècnics, Professionals autònoms, etc., que participen en la 
construcció de l’obra hauran de disposar d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat civil 
subscrita a Companyia Asseguradora, per poder respondre davant qualsevol eventualitat fins 
les últimes conseqüències. Aquest requisit és indispensable per poder iniciar els treballs.  

 

4.6 Reconeixements mèdics  

A l'ingressar a l’empresa tot treballador té dret a ser sotmès a la pràctica d’un reconeixement 
mèdic, el qual es repetirà amb periodicitat màxima d’un any. Amb aquest reconeixement 
l’empresari complirà la seva obligació de vigilància de la salut dels treballadors establerta a l’art. 
22 de la L.P.R.L. Només podrà dur-se a terme amb el consentiment del treballador i 
s’exceptuaran, previ informe dels representants dels treballadors, els supòsits en els que la 
realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els efectes de les condicions 
de treball sobre la salut dels treballadors o per verificar si l’estat de salut del treballador pot 
constituir un perill pel mateix, pels altres treballadors o per altres persones relacionades amb 
l’empresa o quan així estigui establert en una disposició legal en relació amb la protecció de 
riscos específics i activitats d’especial perillositat.  

5. Condicions de les instal·lacions d’obra 

5.1 Instal·lacions higienicosanitàries 
 

Les condicions mínimes de les instal·lacions d’higiene i benestar pels treballadors hauran de 
reunir les següents condicions:  
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• Vestuaris  
 

- Alçada lliure mínima de 2,30 m. 
- Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
- Disposaran de ventilació independent i directa. 
- Proveïts amb taquilles individuals amb clau per cada treballador i amb seients 

suficients. 
- Disposaran d’un taló d’anuncis on figurarà el calendari laboral i les notes informatives 

de règim interior tant de l’empresa com les originades per la Direcció d’obra.  

 
• Lavabos  

 
- Disposaran d’inodors, dutxes, lavabos, miralls porta-rotlles i suports de tovalloles, en 

número suficient. 
- Amb aigua corrent, freda i calenta en dutxes i lavabos. 
- Alçada lliure mínima de 2,30 m. i superfície mínima en cada cabina d’excusat de 0,90 x 

1,20 metres. 
- Terres, parets i sostre seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja.  

 
• Menjador  

 
- Disposarà d’una superfície proporcional al número de treballadors que l’utilitzi a raó de 

2 m2 per persona. 
- L’alçada lliure màxima serà de 2.30 m. 
- Terres, parets i sostres seran impermeables i llisos per permetre una fàcil neteja. 
- Disposarà d’il·luminació natural i artificial adequada. 
- La ventilació serà suficient, independent i directa. 
- Disposarà de taules i cadires, escalfa-menjars, pileta amb aigua corrent i recipient de 

recollida d’escombraries.  

 

5.2 Instal·lació provisional d’electricitat  

La instal·lació elèctrica provisional d’obra es realitzarà seguint les pautes senyalades en els 
apartats corresponents de la Memòria Descriptiva i dels Plànols, havent de realitzar-se per 
empresa autoritzada i sent d’aplicació l'assenyalat en el vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i Norma UNE 21.027.  

Totes les línies estaran formades per cables amb conductors de coure i aïllats amb goma o 
policlorur de vinil, per una tensió nominal de 1.000 volts.  

Tots el cables que presenten defectes superficials o altres no particularment visibles, seran 
rebutjats.  

Els conductors de protecció seran de coure electrolític i presentaran el mateix aïllament que els 
conductors actius, S’instal·laran per les mateixes canalitzacions que aquests. Les seves 
seccions mínimes s’establiran d’acord amb la taula V de la instrucció MI.BT 017, en funció de 
les seccions dels conductors de fase de la instal·lació.  

Els tubs constituïts de P.V.C. o polietilè, hauran de suportar sense deformació alguna, una 
temperatura de 60 1C.  

Els conductors de la instal·lació s’identificaran pels colors del seu aïllament, a saber:  

- Blau clar: Per conductor neutre. 
- Groc/Verd: Pel conductor de terra i protecció 
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- Marró/Negre/Gris: Pels conductors actius o de fase. 

En els quadres, tant principals com secundaris, es disposaran tots aquells aparells de 
comandament, protecció i maniobra per la protecció contra sobre intensitats (sobrecàrrega i 
curtcircuit) i contra contactes directes i indirectes, tant en els circuits d’enllumenat con de força.  
Els anomenats dispositius s’instal·laran en els orígens dels circuits així com els punts en els 
que la intensitat admissible disminueixi, per canviar la secció, condicions d’instal·lació, sistemes 
d’execució o tipus de conductors utilitzats. 

Els aparells a instal·lar són els següents: 

Un interruptor general automàtic magnetotèrmic de tall unipolar que permeti el seu accionament 
manual, per cada servei. 

Dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits. Aquests dispositius són 
interruptors automàtics magnetotèrmics, de tall unipolar, amb corba tèrmica de tall. La capacitat 
de tall d’aquests interruptors serà inferior a la intensitat de curtcircuits que pot presentar en el 
punt de la seva instal·lació. Els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits dels 
circuits interiors tindran els pols que correspondran al número de fases del circuit que 
protegeixen i les seves característiques d’interruptor estaran d’acord amb les intensitats 
màximes admissibles en els conductors del circuit que protegeixen. 

Dispositius de protecció contra contactes indirectes que al haver-se optat per sistema de la 
classe B, són els interruptors diferencials sensibles a la intensitat de defecte. Aquests 
dispositius es complementaran amb la unió a una mateixa presa de terra de totes les masses 
metàl·liques accessibles, Els interruptors diferencials s’instal·laran entre l’interruptor general de 
cada servei i els dispositius de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits, a fi de que 
estiguin protegits per aquests dispositius. 

En els interruptors dels diferents quadres, es col·locaran plaques indicadores dels circuits a que 
pertanyen, així com dispositius de comandament i protecció per cada una de les línies generals 
de distribució i l’alimentació directa als receptors. 

 

5.3 Instal·lació contra incendis  

Haurà de disposar-se d’un sistema de protecció contra incendis en tota obra. A l’obra que 
n'ocupa es disposarà d’extintors adequats al tipus de risc, considerant el més adequats els de 
pols polivalent ABC. Hauran de col·locar-se de manera que siguin de fàcil accés i manipulació 
degudament senyalitzats.  

Els dispositius de lluita contra incendis hauran de verificar-se i mantenir-se amb regularitat. A 
més, a intervals regulars hauran de realitzar-se proves i exercicis adequats.  

 

5.4 Instal·lació d’assistència als accidentats  

Es disposarà d’un cartell clarament visible en el que s’indiquin tots els telèfons d’urgència dels 
centres hospitalaris més pròxims; metges, ambulàncies, bombers, policia, etc.  

Es disposarà d’una farmaciola amb els medis per efectuar les cures d’urgència en cas 
d’accident. 

Les farmacioles estaran a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa. 

Es revisarà mensualment el seu contingut i es reposarà immediatament l’usat. 
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El contingut mínim serà: 

Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, amoníac, cotó hidròfil, 
gasa estèril, vendes, esparadrap, antiespasmòdics, torniquet, bosses de goma per aigua i gel, 
guants esterilitzats, xeringues, bullidor i termòmetre clínic.  

6. Requeriments exigibles als subcontractistes 
 

Si procedeix podrà exigir-se un certificat expedit per la Tresoreria Territorial de la Seguretat 
Social que justifiqui que estan al corrent de pagaments. 

Compromís escrit de compliment dels preceptes de seguretat inclosos en aquest Estudi de 
Seguretat i salut i el corresponent Pla de Seguretat del contractista, i que puguin afectar-les 
directa o indirectament. 

Exigir-li a disposar de Delegats de Prevenció i Comitè de Seguretat i Salut en quant reuneixin 
els requeriments establerts per la Llei P.R.L. (Arts. 35, 36, 37 i 38). 

A més hauran de nomenar un Vigilant de Seguretat propi a l’obra que n'ocupa (en base a allò 
indicat a la O.T.C.V.C.) quan sobrepassin els cinc treballadors. 

El material i equips de protecció seran pels subcontractistes pels seus treballadors, així com 
eines, equips i utillatge necessari per una bona i ràpida execució dels treballs. 

Aportaran documentació sobres assegurances per cobrir possibles danys causats a propis i a 
tercers, tant per persones com instal·lacions i equips. 

S’exigirà garanties a termini i qualitat dels seus treballs. 

Entregaran un pla detallat d’execució de treballs, així com del personal que estarà diàriament 
executant els mateixos. 

Comunicaran per avançat noves incorporacions de personal així com disminució del mateix. 

Comunicació immediata d’accidents.  

7. Actuació exigida a maquinistes i conductors 
 

Els maquinistes i conductors de camions compliran les següents Normes de Seguretat: 

- Abans de posar les màquines en marxa, comprovaran el seu aparent bon estat de 
funcionament i s’asseguraran de que no hi hagi obstacles ni persones al seu voltant. 

- Qualsevol maquinista, operador i auxiliar, haurà de conèixer perfectament la seva 
escomesa en el tall. 

- Sota cap concepte es transportaran persones sobre les màquines, si no disposen de 
llocs adequats a l’efecte. 

- No s’utilitzaran les màquines pel transport de postes, bigues i en general elements pels 
que no hagin estat dissenyades.  

- No es carregaran ni s’admetran excessos de càrrega. 
- No descuidar el manteniment; realitzar les revisions pertinents i comprovar els 

comandaments de maniobra abans del treball. 
- No es fumarà mentre s’estigui reposant combustible i/o quan es manipuli la bateria. 
- No es realitzaran ajusts amb la màquina en moviment i amb el motor en funcionament. 
- No abandonaran la màquina amb el motor en funcionament. 
- La velocitat a l’interior de l’obra serà moderada i en cap cas excedirà de 20 Km/h. 
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- No es lliuraran els frens de la màquina en posició de parada, sense abans haver 
instal·lat les falques d’immobilització de les rodes. 

- No es treballarà amb màquines en situació d’avaria o semi-avaria (falles esporàdics). 
Primer es repararan les deficiències i després es reanudarà el treball. 

- El lloc de conducció o manipulació de la maquina serà i es mantindrà, còmode, amb 
visibilitat òptima i de la màxima seguretat. En el cas de no tenir total visibilitat per 
l’execució d’un treball o tasca es sol·licitarà l’ajuda d’un Senyalista.  

8. Actuacions en cas d’accident laboral 

8.1 Accions a seguir 
 

L’accident laboral significa un fracàs de la prevenció de riscos per multitud de causes, entre les 
que destaquen les de difícil o nul control.  

Per això, és possible que malgrat tot l’esforç desenvolupat i intenció preventiva, es produeixi 
algun fracàs.  

El contractista adjudicatari queda obligat a recollir dintre del seu pla de seguretat i salut els 
principis de socors següents:  

1. L’accidentat és la primera cosa. Serà atès immediatament per tal d’evitar 
l’empitjorament o progressió de les lesions.  
 

2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, se 
suposarà sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència s’extremaran les 
precaucions d’atenció primària a l’obra, aplicant les tècniques especials per a la 
immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas 
d’accident elèctric.  
 

3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància, s’evitaran, 
segons el bon criteri de les persones que atenguin en primer lloc a l’accidentat, la 
utilització de transports particulars, pel que implica de risc i incomoditat per a 
l’accidentat.  
 

4. El contractista adjudicatari comunicarà, a través del pla de seguretat i salut que 
composi, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la qual 
compta, per garantir l’atenció correcta als accidentats i la seva més còmoda i segura 
evacuació de l’obra.  
 

5. El contractista adjudicatari comunicarà a través del pla de seguretat i salut que 
composi, el nom i la direcció del centre d’assistència més proper, previst per a 
l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la se organització.  
 

6. El contractista adjudicatari queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters 
visibles a 2 m de distància, on subministri als treballadors i resta de les persones 
participants a l’obra, la informació necessària per conèixer el centre d’assistència, la 
seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol contindrà com a mínim les dades 
del quadre següent, la realització material del qual queda a la lliure disposició del 
contractista adjudicatari:  
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El contractista adjudicatari col·locarà el rètol anterior de forma obligatòria als llocs següents de 
l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina de l’obra, al vestuari del lavabo del personal, al menjador i 
en mida DIN-A4 a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat 
es considerà una condició fonamental per assolir l’eficàcia de l’assistència en cas d’accident 
laboral.  

 

8.1.1 Itinerari que convé seguir durant les possibles evacuacions d’accidentats 
 

El contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu pla de seguretat i salut un itinerari 
recomanat per evacuar als possibles accidentats, per tal d’evitar errades en situacions límit que 
poguessin empitjorar les possibles lesions de l’accidentat.  

 

8.1.2 Comunicacions immediates en cas d’accident laboral 
 

El contractista adjudicatari queda obligat a fer les accions i comunicacions que es recullen més 
endavant i que es consideren accions clau per a un millor anàlisis de la prevenció decidida i la 
seva eficàcia. A més a més el contractista adjudicatari inclourà en el seu pla de seguretat i 
salut, la següent obligació de comunicació immediata dels accidents laborals: 

A. Accidents de tipus lleu  
 
• Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients.  

• A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients.  

• A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals.  

 
 

B. Accidents de tipus greu  
 
• Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients.  

• A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients.  

• A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals.  

En cas d’accident acudir a:  

        Nom del centre d’assistència:  Hospital de Tortosa - Verge de la Cinta      
     Adreça:        C/ de les Esplanetes, 14 

 Telèfon d’informació hospitalària: 977 51 91 00 
 
        Centre d’assistència primària:  CAP Gandesa 

     Adreça:  C/ Joan Perucho, s/n 
 Telèfon d’informació hospitalària:  977 42 12 45 
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C. Accidents mortals  
 
• Al jutjat de guàrdia: per tal que es pugui procedir a l’aixecament del cadàver i a les 

investigacions judicials.  
• Al coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra: de tots i 

cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les seves causes i adoptar les 
correccions adients.  

• A la direcció facultativa de l’obra: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat 
d’investigar les seves causes i adoptar les correccions adients.  

• A l’autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 
d’accidents laborals.  

 

8.1.3 Actuacions administratives en cas d’accident laboral 
 

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident 
laboral, el contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu pla de seguretat i salut una 
còpia de les actuacions administratives a les que està legalment obligat.  

9. Obligacions de les parts implicades 
 

• Del promotor 
 

- El promotor, també conegut per la propietat, definit per qualsevol persona física o 
jurídica per conta de la qual es realitza una obra, ve obligat a incloure el present Estudi 
de Seguretat, com document adjunt del Projecte d’Obra, el qual ha obligat que fos 
elaborat.  

- Designarà un coordinador de prevenció en els casos previstos en el R.D. 1627/1997.  
- Haurà d’efectuar l’avís previ establert en l’art. 18 de RD 1627/1997, a l’autoritat laboral 

competent abans de l’inici dels treballs, Aquest avís es redactarà amb arreglo al 
disposat en l’annex III de l’anomenat R.D.  

- Abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa i el 
Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, les partides incloses en el Document 
Pressupost de l’Estudi de Seguretat.  

- El Promotor de les obres haurà de designar un Coordinador de seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres en el cas de tenir prevista una intervenció de més d’una 
empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.  

 
• Del contractista  

 
- El contractista, definit com la persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant el promotor, amb medis humans materials, propis o aliens, el compromís 
d’executar la totalitat o part de les obres amb subjecció al projecte i al contracte; ve 
obligar a complir les directrius contingudes en el present Estudi de Seguretat i Salut, a 
través del Pla de Seguretat i Salut, coherent amb l’anterior i amb els sistemes 
d’execució que vagi a utilitzar en l’execució material de l’obra, i que ve obligar a 
elaborar abans d’iniciar els treballs.  

- Haurà d’aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’art. 15 de la 
L.P.R.L.  

- Complir amb tota la normativa en matèria de prevenció, ja siguin disposicions oficials 
com la normativa particularment establerta a l’obre que ens ocupa, directament a través 
del present, o indirectament pel promotor a l’interior dels seus recintes. Obligarà aquest 
compliment al seu personal i al dependent a través dels seus subcontractistes o 
autònoms.  
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- Haurà d’informar i formar, proporcionant les instruccions adequades als treballs sobre 
totes les mesures que hagin d’adoptar-se en tot el referent a seguretat i salut laboral 
durant l’execució de l’obra.  

- Serà responsable de l’execució correcta i complirà les estipulacions preventives de 
l’Estudi i del Pla de Seguretat i Salut, responent solidàriament dels danys que es 
deriven de la infracció del mateix per la seva part o dels possibles subcontractistes i 
treballadors. A més atendrà les indicacions que li proporcioni al respecte el coordinador 
de prevenció a l’obra.  

 
• De la Direcció Facultativa  

 
- La Direcció Facultativa, definida com el tècnic o tècnics competents designats pel 

promotor, encarregats de la direcció i del control de l’execució de l’obra; considerarà 
l’Estudi de Seguretat i Salut, com part integrant de l’execució de l’obra, corresponent-li 
el control i supervisió en els casos establerts pel R.D. 1627/1997.  

- Periòdicament, segons lo pactat, es realitzaran les pertinents certificacions del 
pressupost de Seguretat i Salut.  

 
• Del coordinador de la prevenció de l’obra  

 
- El coordinador de prevenció en l’execució de l’obra és el tècnic competent, integrat en 

la direcció facultativa, designat pel promotor per dur a terme les tasques que s’han 
descrit en l’apartat 3.4.4. del present i en compliment de l’art. 9 del R.D. 1627/1997.  

10. Certificació d’elements de seguretat 
 

Junt a la certificació d’execució s’estendrà la valoració de les partides que, en material de 
Seguretat, s’hagin realitzat a l’obra; la valoració es farà conforme al present Estudi i d’acord 
amb els preus contractats per la propietat.  

L’abonament de les certificacions exposades en el paràgraf anterior es farà conforme s’estipuli 
en el contracte d’obra.  

No es podran incloure en el pressupost del present Estudi i per tant en cap de les valoracions 
certificables els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, sorgits 
d’organismes especialitzats.  

En cas d’executar en obra unitats no previstes en el present pressupost, es definiran total i 
correctament les mateixes i se’ls adjudicarà el preu corresponent procedint-se pel seu 
abonament, tal i com s’indica en els apartats anteriors.  

En cas de plantejar-se una revisió de preus, el Contractista comunicarà aquesta proposició a la 
Propietat per escrit, havent obtingut l’aprovació prèvia de la Direcció Facultativa.  

Les sancions administratives per infraccions de Seguretat i Salut o de qualsevol índole, 
imposades per l’Autoritat Laboral competent, no són abonables i per tant sempre aniran a 
càrrec de l'infractor.  

11. Pla de Seguretat i Salut 
 

Cada contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzaran, s’estudiarà, es 
desenvoluparan, contemplaran les previsions contingudes en el present. En el seu cas, 
s’inclouran les propostes alternatives de prevenció que el Contractista proposa amb la seva 
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corresponent justificació tècnica i que en cap cas podrà implicar disminució dels nivells de 
seguretat establerts per aquest Estudi i la normativa aplicable.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de 
prevenció, o per la Direcció facultativa en el seu cas.  

Podrà ser modificat pel contractista durant el procés d’execució en funció de l’evolució dels 
treballs, les possibles alternatives que puguin plantejar-se i les modificacions que poguessin 
sorgir, però sempre amb l’aprovació indispensable del Coordinador o la Direcció en el seu cas.  

Constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les activitats i a ta l’efecte haurà d’estar a 
disposició permanent a l’obra. Els treballadors podran presentar per escrit i de forma raonable 
els suggeriments i alternatives que estimen oportunes.  

12. Principals disposicions legals d’aplicació 
 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a la relació següent, exceptuant 
aquelles que hagin estat derogades per alguna altra present o no en la relació:  

 
• Normes genèriques  

 
- RD legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de l’Estatut dels 

Treballadors. BOE de 29 de març.  
- Conveni Col·lectiu del Grup de Construcció i Obres Públiques de la Comunitat 

Autònoma de Catalunya, en allò que es refereix a reconeixements mèdics.  
- Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i Disposició 

addicional 7). DOGC de 30 de juliol.  
- Ordre del 8 d’abril de 1991 (BOE núm. 87 d’11 d’abril) per la qual s’aprova la 

“Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM-1”  
- R.D. 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen les diferents disposicions 

en matèria de normalització i homologació de productes industrials.  
- Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de juliol.  
- RD legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la seguretat 

social. BOE de 29 de juny.  
- RD 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE de 26 de 

setembre.  
- Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscos Laborals, BOE de 10 de 

novembre.  
- Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat generals dels productes  
- RD 39/1997, de 17 de Gener. Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE de 31 de 

Gener.  
- Ordre del 27 de juny de 1997 per la que es desenvolupa el R.D. 39/1997, de 17 de 

gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb les 
condicions d’acreditació de les entitats especialitzades com Serveis de Prevenció.  

- RD 337/2010 de 19 de març, pel que se modifica el Reial Decret 39/1997, dels 
serveis de prevenció (BOE 2010-4765).  

- RD 780/1998 del 30 d'Abril (BOE núm. 104 del 1er de maig) pel qual es modifica el 
RD 39/1997 del 17 de gener i pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció  

- Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social.  

- Resolució de 18 de febrer de 1998, de la Direcció General de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, sobre el llibre de visites de la Inspecció de Treball i Seguretat social.  

- RD 138/2000 de 4 de febrer, pel qual s’aprova el “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. (BOE núm. 40 
dimecres 6 de febrer del 2000).  
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- RD Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre 
infraccions i sancions en l’ordre social.  

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 
riscos laborals.  

- RD 171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials per a la 
Prevenció de Riscos Laborals.  

- RD 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 
treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de la exposició a 
vibracions mecàniques.  

 
• Equips de treball  

 
- R.D. 1215/1997, de 18 de Juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d’Agost.  
- R.D. 2177/2004, de 12 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 1215/1997, en 

el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
dels equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada.  

 
• Agents biològics i químics  

 
- RD 1254/1999, de 16 de juliol, sobre mesures de control dels riscos inherents als 

accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses.  
- RD 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb les agents químics durant el treball.  
- Correcció d’errades del text del RD 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la 

salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb les agents químics 
durant el treball.  

- RD 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del RD 
1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991.  

 
• Aparells elevadors i grues  

 
- Reglament d’aparells elevadors per a obres. (OM 23/5/77. BOE 14/6/77).  
- RD 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d’aparells d’elevació i de manutenció. 

BOE d’11 de Desembre. (Instruccions tècniques Complementàries).  
- RD 474/1988, de 30 de març. Disposicions d’aplicació de la Directiva 84/528/CEE 

sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig.  
- RD 2370/1996 de 18 de novembre. (BOE 309 del 24 de desembre) per el que 

s’aprova la Instrucció tècnica MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i 
Manutenció" (Grues mòbils autopropulsades usades).  

 
• Construcció  

 
- RD 1627/1997, de 24 d’Octubre. Disposicions mínimes de Seg. i Salut en les obres de 

construcció. BOE de 25 d’Octubre.  
- Ordre, de 12 de Gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d’Incidències 

en obres de construcció. DOGC 2565 de 27 de Gener.  
- Ordre de 29 d’Abril de 1999 per la que es modifica la “Orden de 6 de mayo de 1988 

sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudación de actividades en los centros de trabajo”.  

- Llei 38/1999 de Novembre (BOE nº 266 del 6 Novembre), de “Ordenación de la 
Construcción” (Titulacions que poden exercir en Edificació com Tècnics Competents de 
Coordinador de Seguretat)  
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- Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  

- RD 635/2006, de 26 de maig, sobre els requisits mínims de seguretat als túnels de 
carreteres de l’Estat”.  

- RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/06, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.  

 
• Electricitat  

 
- RD 223/2008, de 15 de febrer. Reglament sobre condicions tècniques i garanties de 

seguretat en línies elèctriques d’alta tensió i de les seves instruccions tècniques 
complementàries.  

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de 
juny de 2001).  

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors front al risc elèctric.  

- R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per 
baixa tensió.  

- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la 
que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.  

- Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja 
tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones 
provisionales y temporales de obras”.  

 
• Empreses de treball temporal  

 
- R.D. 216/1.999 de 5 de Febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el 

treball en el àmbit de les empreses de treball temporal.  

 
• Incendis, explosions i explosius  

 
- Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.  
- R.D. 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d’instal·lacions de protecció contra 

incendis. BOE de 14 de Desembre.  
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC de 24 de Febrer de 2003).  

- Norma Bàsica de la Edificació NBE – CPI / 96. R.D. 2177 / 1996, de 4 d’Octubre. 
B.O.E. 29 d’Octubre de 1996.  

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. DOGC núm. 2656, de 9 de juny 
de 1998.  

- Llei 5/1999, de 29 de juny, de prevenció i lluita contra els incendis forestals.  
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Monts.  
- R.D. 110/2008, d’1 de febrer, pel que es modifica el RD 312/2005 de 18 de marzo, que 

s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en 
funció de les seves propietats de reacció i resistencia al foc. BOE núm. 37 de 12 de 
febrer.  
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• Llocs de treball  
 

- R.D. 486/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de 
treball. BOE de 23 d’Abril.  

- Llei 50/1.998 , de 30 de desembre, de mides fiscals, administratives i de l’ordre social 
(Art. 36) que modifica el RD 31/1995.  

 
• Malalties professionals  

 
- R.D. 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el R.D. 1995/1978. BOE d’1 de 

desembre.  

 
• Manipulació manual de càrregues  

 
- R.D. 487/1997, de 14 d’abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 

manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular dors lumbars, per 
als treballadors. BOE de 23 d’Abril.  

 
• Senyalització  

 
- Instrucció de carreteres 8.3 – IC. (Ordre Ministerial sobre senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de poblat). 31 d’agost de 1987.  
- R.D. 485/1997, de 14 d’Abril. Disposicions mínimes en matèria de senyalització de 

seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d’Abril.  

 
• Soroll  

 
- R.D. 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat dels 

treballadors en front als riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

 
• Residus  

 
- Llei 10/1998 de 21.4.1998 de residus (BOE 96-22.4.1998)  
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció (DOGC 1931-8.8.1994), modificada por el Decreto 161/2001 de 12 de juny 
(DOGC 3414-21.6.2001)  

- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova “Catàleg de Residus de Catalunya” 
(DOGC 2166-9.2.1996) Modificat pel Decret 92/1999 (DOGC 2865-12.4.1999).  

- Decreto 92/1999, de 6 de abril, de modificación del Decreto 94/1996, de 9 de abril, por 
el que se aprueba el “Catàleg de residus de Catalunya” (DOGC 2865, de 12.4.1999).  

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimiento de gestión de residuos (DOGC 
2865, de 12.4.1999).  

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus (BOE 43-19.2.2002).  

 
• Proteccions personals  

 
- RD 1407/1992, de 20 de Novembre. Condicions per a la comercialització i lliure 

circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. BOE de 28 de 
Desembre.  

- Ordre, de 16 de Maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el RD 
1407/1992. BOE d’1 de Juny.  
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- RD 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el RD 1407/1992. BOE de 8 de març.  
- Resolució, de 25 d’abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat 

Industrial, per la qual es publica a títol informatiu, informació complementària establerta 
pel RD 1407/1992. BOE de 28 de maig.  

- RD 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la 
utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. BOE de 12 de juny.  

13. Formació i advertència al personal 
 

D’acord amb l'establert a l’art. 24 de la L.P.R.L. i en compliment del deure de protecció, les 
empreses que participen en l’obra hauran de garantir que cada treballador rebi una formació 
teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de prevenció de riscos laborals.  

Tot el personal rebrà al ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de treball i riscos que 
aquest pugui tenir, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d’utilitzar-se.  

Així mateix, diàriament i abans d’iniciar-se el treball, l’encarregat de l’obra indicarà als operaris 
la tasca realitzar, advertint-los dels perills que aquesta generi i de les proteccions personals i/o 
col·lectives que hauran d’utilitzar, les quals queden expressades en aquest Estudi de Seguretat 
i Salut.  

Si les condicions ho permetessin i s’estimés necessari, s’organitzarien i impartirien xerrades 
monogràfiques sobre temes específics de seguretat per aconseguir una formació addicional i 
més completa dels operaris.  

La formació haurà d’estar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, 
adaptar-se a l’evolució dels riscos i a l’aparició d’altres nous, per lo que haurà de repetir-se 
periòdicament.  

14. Llibre d’incidències 
 

Haurà d’existir un llibre d’incidències amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i 
Salut que constarà de fulls per duplicat i estarà habilitat a l’efecte, segons el disposat a l’art, 13 
del R.D: 1627/1997.  

Serà facilitat pel Col·legi professional del Coordinador de prevenció de l’obra que aprovarà el 
Pla de Seguretat i Salut. L’oficina de supervisió de projectes, un òrgan equivalent, quan es 
tracti d’obres de l’Administració Pública. El Coordinador serà el responsable de custodiar-lo i 
mantenir-lo a disposició a l’obra a qui tingui accés seguint l’esmentat R.D.  
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Amidaments 
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AMIDAMENTS Data: 15/05/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítulo 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 2.400,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 36.000,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

AMIDAMENT DIRECTE 1.464,000

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 3.600,000

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 900,000

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 240,000

11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 450,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítulo 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 36,000

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 132,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 15/05/14 Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT
Capítulo 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 264,000

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/05/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €5,74uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €18,23uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 4

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1,66uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 5
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €5,79uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 6

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,25uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 7

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €21,87uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 8

(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €2,36uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €22,12uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €63,42uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 11

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €9,00uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

P- 12

(NOU EUROS)

 €12,45uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 13

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €14,19uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 14
(CATORZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €5,15uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 16

(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 15/05/14

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,19uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €40,38hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 18
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €33,26uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €32,26uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €26,21uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €40,83uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €237,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 23

(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €165,37mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 24

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €154,82mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 25

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €21,24uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 26

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,70uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €113,04uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €84,95uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €52,75uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 30

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €109,80uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 31

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €18,39hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 32
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBAL LH1
H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H141 PROTECCIONS DEL CAP

uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

 €6,09

B1411111  €6,09Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Altres conceptes 0,00 €

H142 PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,74

B1421110  €5,74Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Altres conceptes 0,00 €

H143 PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458  €0,26

B1431101  €0,26Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

 €18,23

B1432012  €18,23Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Altres conceptes 0,00 €

H144 PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,66

B1445003  €1,66Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Altres conceptes 0,00 €

H145 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,79

B145C002  €5,79Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Altres conceptes 0,00 €

H146 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

 €5,25

B1461110  €5,25Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €21,87
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CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
B1465275  €21,87Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en

general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Altres conceptes 0,00 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

 €2,36

B146J364  €2,36Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Altres conceptes 0,00 €

H147 PROTECCIONS DEL COS

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbar  €22,12

B147N000  €22,12Faixa de protecció dorslumbar

Altres conceptes 0,00 €

H148 ROBA DE TREBALL

uH1481343 Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €63,42

B1481343  €63,42Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Altres conceptes 0,00 €

uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

 €9,00

B1482320  €9,00Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340

Altres conceptes 0,00 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340

 €12,45

B1483344  €12,45Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Altres conceptes 0,00 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant  €14,19

B1485140  €14,19Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant

Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

 €19,42

B1485800  €19,42Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €5,15

B1487350  €5,15Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
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Altres conceptes 0,00 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

 €16,19

B1489790  €16,19Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Altres conceptes 0,00 €

H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H15Z ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions  €40,38

Altres conceptes 40,38 €

hH15Z1004 Formación Seguridad y Salud  €16,77

Sense descomposició 16,77 €

SENYALITZACIÓ PROVISIONALHB
HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL
HBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

 €33,26

BBBAA005  €6,05Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta
a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésse r vista fins 12 m

BBBAD015  €8,82Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb
el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

Altres conceptes 18,39 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

 €32,26

BBBAB115  €6,05Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista
fins 12 m

BBBAD025  €7,82Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el
cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

Altres conceptes 18,39 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

 €26,21

BBBAC005  €7,82Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

Altres conceptes 18,39 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

 €40,83

BBBAD004  €12,94Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
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BBBAF004  €9,50Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m

Altres conceptes 18,39 €

EQUIPAMENTSHQ
HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
HQU1 MÒDULS PREFABRICATS

me
s

HQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €237,10

BQU1531A  €237,10Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Altres conceptes 0,00 €

me
s

HQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

 €165,37

BQU1A50A  €165,37Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

Altres conceptes 0,00 €

me
s

HQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €154,82

BQU1H53A  €154,82Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat
i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Altres conceptes 0,00 €

HQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OB RA

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

 €55,63

BQU22303  €51,03Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
per a 3 usos

Altres conceptes 4,60 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

 €21,24

BQU25700  €18,49Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

Altres conceptes 2,76 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat
per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

 €28,70
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BQU27900  €22,27Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
Altres conceptes 6,43 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs  €113,04

BQU2AF02  €106,60Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

Altres conceptes 6,44 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs  €84,95

BQU2E002  €84,00Forn microones, per a 2 usos

Altres conceptes 0,95 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

 €52,75

BQU2GF00  €50,91Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat

Altres conceptes 1,84 €

HQUA EQUIPAMENT MÈDIC

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

 €109,80

BQUA1100  €109,80Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdic  €32,67

BQUAM000  €32,67Reconeixement mèdic

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €189,76

BQUAP000  €189,76Curset de primers auxilis i socorrisme

Altres conceptes 0,00 €

HQUZ ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D' OBRA

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions  €18,39

Altres conceptes 18,39 €



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificació d'elements 
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MA D'OBRA

______________________________________________________________________________________________________________
A MÀ D'OBRA

A0 MÀ D'OBRA EMPRESARIAL

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A012 OFICIALS
______________________________________________________________________________________________________________

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A014 MANOBRES
______________________________________________________________________________________________________________

A0140000 h Manobre 18,39000 €

______________________________________________________________________________________________________________
A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL

A015 MANOBRES ESPECIALISTES
______________________________________________________________________________________________________________

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €
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MATERIALS

______________________________________________________________________________________________________________
B MATERIALS

B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B141 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812

6,09000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B142 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra

l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B143 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i

UNE-EN 458

18,23000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B144 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,66000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B145 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B146 MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

5,25000 €
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B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora

d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

21,87000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

2,36000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B147 MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

______________________________________________________________________________________________________________
B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

B148 ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

63,42000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45000 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 14,19000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 19,42000 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat

segons UNE-EN 340

5,15000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama

240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,19000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

BBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i

banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m

6,05000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color

blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

6,05000 €
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BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

7,82000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre

fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

12,94000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre

fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

8,82000 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons

blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

7,82000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell

negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

9,50000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació

de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,

amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

237,10000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament

de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

165,37000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de

vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

154,82000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos

89,07000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

______________________________________________________________________________________________________________
BQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQUA EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 109,80000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
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PARTIDES D'OBRA

H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H141 PROTECCIONS DEL CAP
______________________________________________________________________________________________________________

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb

un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de

polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat

segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,09000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H142 PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR
______________________________________________________________________________________________________________

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura

universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,

homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament

contra l'entelament, homologades segons UNE-EN

167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,74000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H143 PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU
______________________________________________________________________________________________________________

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN

352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons

UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000
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COST DIRECTE 0,26000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,26000

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 18,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès

i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN

352-1 i UNE-EN 458

1,000      x 18,23000 = 18,23000

Subtotal: 18,23000 18,23000

COST DIRECTE 18,23000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H144 PROTECCIONS DE L'APARELL RESPIRATORI
______________________________________________________________________________________________________________

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN

140

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada

segons UNE-EN 140

1,000      x 1,66000 = 1,66000

Subtotal: 1,66000 1,66000

COST DIRECTE 1,66000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H145 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN

420

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics

comuns de construcció nivell 3, homologats segons

UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000
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COST DIRECTE 5,79000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H146 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS
______________________________________________________________________________________________________________

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola

antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 5,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb

sola antilliscant i folrades de niló rentable,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 5,25000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25000

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,

amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola

antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN

ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 21,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a

treballs de construcció en general, resistents a la

humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN

ISO 20347

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000

COST DIRECTE 21,87000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,87000
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H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de

120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i

folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN

12568

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4

mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,

pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades

segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,36000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H147 PROTECCIONS DEL COS
______________________________________________________________________________________________________________

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 22,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12000

H14 PROTECCIONS INDIVIDUALS

H148 ROBA DE TREBALL
______________________________________________________________________________________________________________

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 63,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 63,42000 = 63,42000

Subtotal: 63,42000 63,42000

COST DIRECTE 63,42000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,42000
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons

UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,00000

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals

en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,45000 = 12,45000

Subtotal: 12,45000 12,45000

COST DIRECTE 12,45000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,45000

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant Rend.: 1,000 14,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb

material aïllant

1,000      x 14,19000 = 14,19000

Subtotal: 14,19000 14,19000

COST DIRECTE 14,19000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,19000

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a

l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 19,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al

pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000
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COST DIRECTE 19,42000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,42000

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 5,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a

edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,

homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 5,15000 = 5,15000

Subtotal: 5,15000 5,15000

COST DIRECTE 5,15000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15000

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques

interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 16,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en

servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,

trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,

homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 16,19000 = 16,19000

Subtotal: 16,19000 16,19000

COST DIRECTE 16,19000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,19000

H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES

H15Z ELEMENTS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES
______________________________________________________________________________________________________________

H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les

proteccions

Rend.: 1,000 40,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 40,38000 40,38000

COST DIRECTE 40,38000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,38000
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H15Z1004 h Formación Seguridad y Salud Rend.: 1,000 16,77 €

HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

HBBA SENYALS DE SEGURETAT LABORAL
______________________________________________________________________________________________________________

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre

fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal

descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre

sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins

12 m

1,000      x 8,82000 = 8,82000

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons blanc, de forma circular amb

cantells i banda transversal descendent d'esquerra a

dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per

ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 14,87000 14,87000

COST DIRECTE 33,26000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26000

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 32,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc

sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell

blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

1,000      x 7,82000 = 7,82000

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells

en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins

12 m

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 13,87000 13,87000
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COST DIRECTE 32,26000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,26000

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma

rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció

d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre

fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat

major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000      x 7,82000 = 7,82000

Subtotal: 7,82000 7,82000

COST DIRECTE 26,21000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,21000

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre

fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41

cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de

distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 40,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en

negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins

12 m

1,000      x 12,94000 = 12,94000

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma

negre sobre fons groc, de forma triangular amb el

cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins

12 m

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 22,44000 22,44000

COST DIRECTE 40,83000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83000
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HQ EQUIPAMENTS

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU1 MÒDULS PREFABRICATS
______________________________________________________________________________________________________________

HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment

de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb

3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de

bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

Rend.: 1,000 237,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de

3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo

col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,

mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

1,000      x 237,10000 = 237,10000

Subtotal: 237,10000 237,10000

COST DIRECTE 237,10000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,10000

HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de

plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,

revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,

amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i

protecció diferencial

Rend.: 1,000 165,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de

8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler

fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 165,37000 = 165,37000

Subtotal: 165,37000 165,37000

COST DIRECTE 165,37000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,37000
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HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb

instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

Rend.: 1,000 154,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de

6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35

mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb

instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb

aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 154,82000 = 154,82000

Subtotal: 154,82000 154,82000

COST DIRECTE 154,82000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,82000

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQU2 MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment

interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,62750

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,62750

HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb

capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,

amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500
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Subtotal: 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 21,24350

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24350

HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8

m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de

llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10

persones per a 4 usos

0,250      x 89,07000 = 22,26750

Subtotal: 22,26750 22,26750

COST DIRECTE 28,70400

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,70400

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 113,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

COST DIRECTE 113,03650

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,03650

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 84,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
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Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,95150

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,95150

HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 52,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

COST DIRECTE 52,74900

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,74900

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQUA EQUIPAMENT MÈDIC
______________________________________________________________________________________________________________

HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 109,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a

l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COST DIRECTE 109,80000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,80000

HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 32,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000

Subtotal: 32,67000 32,67000

COST DIRECTE 32,67000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67000
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PARTIDES D'OBRA

HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 189,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000

Subtotal: 189,76000 189,76000

COST DIRECTE 189,76000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,76000

HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

HQUZ ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA
______________________________________________________________________________________________________________

HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions Rend.: 1,000 18,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000

GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,39000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressupost 
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTULO EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

2.400,0006,09 14.616,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

360,0005,74 2.066,40

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

36.000,0000,26 9.360,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
4)

150,00018,23 2.734,50

5 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 5)

1.464,0001,66 2.430,24

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 6)

3.600,0005,79 20.844,00

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

900,0005,25 4.725,00

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

900,00021,87 19.683,00

9 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 9)

450,0002,36 1.062,00

10 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 10) 240,00022,12 5.308,80

11 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 11)

450,00063,42 28.539,00

12 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 12)

450,0009,00 4.050,00

13 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 13)

450,00012,45 5.602,50

14 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 14)

450,00014,19 6.385,50

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

180,00019,42 3.495,60

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 16)

450,0005,15 2.317,50

17 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb

450,00016,19 7.285,50

EUR
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butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 17)

CAPÍTULOTOTAL 01.01 140.505,54

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTULO SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

36,00033,26 1.197,36

2 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

36,00032,26 1.161,36

3 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

36,00026,21 943,56

4 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

36,00040,83 1.469,88

5 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 18)

132,00040,38 5.330,16

CAPÍTULOTOTAL 01.02 10.102,32

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTULO IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)

92,000237,10 21.813,20

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 25)

92,000154,82 14.243,44

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 26)

60,00021,24 1.274,40

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

30,00028,70 861,00

5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

30,000113,04 3.391,20

6 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el 30,00084,95 2.548,50

EUR
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desmuntatge inclòs (P - 29)

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

30,00052,75 1.582,50

8 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 31)

30,000109,80 3.294,00

9 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 24)

92,000165,37 15.214,04

10 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 32) 264,00018,39 4.854,96

CAPÍTULOTOTAL 01.03 69.077,24

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 15/05/14 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  Equips de protecció individual 140.505,54

Capítulo 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 10.102,32

Capítulo 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 69.077,24

Obra 01 Presupuesto Seguretat i salut 219.685,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

219.685,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Presupuesto Seguretat i salut 219.685,10

219.685,10

euros
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1 . Introducció 
 

El present annex de pla d’obra té per objectiu determinar la durada de les obres del present 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531. La durada de les obres ve determinada 
principalment per la medició dels diferents capítols de l’obra a executar, l’ordre que han de 
seguir i els recursos que s’hi puguin destinar. 

Una correcta planificació permetrà una execució de les obres amb el mínim cost al poder-se 
usar la maquinària per diferents treballs successius i disminuint les esperes de les diferents 
activitats. En aquest sentit, l’objectiu és aconseguir una execució dels treballs de forma 
continuada definint una sèrie de fases d’obra que encadeni les diferents activitats a realitzar. 

2. Dades de partida 
 

La planificació de l’obra es realitza a partir de 3 paràmetres bàsics: les activitats constructives a 
executar, els seus corresponents amidaments i els rendiments de la maquinària implicada en 
cada activitat. 

A partir d’aquestes dades s’analitza quines es poden realitzar en paral·lel o necessàriament 
s’han d’executar successivament i en funció dels rendiments determinar els equips necessaris 
per a cada activitat. 

En aquest sentit, cal destacar que donada la longitud de les obres projectades, així com la 
l’existència de diverses obres de fàbrica singulars permet que es pugui treballar simultàniament 
en diferents punts de l’obra i no esperar a la finalització total d’una activitat per tal de començar 
la següent. 

Així doncs, l’esquema a seguir per tal de definir el pla d’obra serà el següent: 

• Els rendiments i recursos necessaris per a cada activitat s’obtenen de l’annex número 
20, corresponent a la Justificació de Preus. 

• A partir dels rendiments, els recursos necessaris i les medicions de cada partida o 
activitat a realitzar es determina la durada de cadascuna d’elles. 

• Es defineix una seqüència lògica de les diferents activitats a executar ordenadament de 
manera que no s’interfereixin entre elles. En aquesta seqüència també s’analitzarà la 
possibilitat dels treballs en paral·lel. 

• A partir de la seqüència definida, s’estableix la distribució de les activitats temporalment 
plasmant-les en un diagrama de barres. 

 

2.1 Activitats 
 

A continuació es detallen les diferents activitats que s’han considerat per tal de dividir 
temporalment l’execució de les obres: 
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ACTIVITATS 

1. Moviment de terres 

S’hi inclouen inicialment les demolicions del paviment afectat, obres 
de fàbrica i petites edificacions, retirada de senyalització i 
l’esbrossada del terreny. 
A continuació tots els treballs d’excavació i anivellació de 
l’esplanada amb l’execució dels desmunts i terraplenats necessaris.

2. Paviments 

Compren tota l’execució del paquet de ferm a partir de la coronació 
de l’esplanada, és a dir: extensió de les capes granulars, regs 
d’imprimació i pavimentat de la calçada amb la mescla bituminosa 
corresponent. 

3. Drenatge 
Format per l’execució de les cunetes de desguàs longitudinal, les 
obres de pas pel drenatge transversal i l’execució dels baixants a 
través dels talussos. 

4. Estructures 

Són les obres necessàries per construir les obres de fàbrica 
projectades en el present projecte. És a dir, el viaducte sobre el 
Barranc de l’estret d’en Vidal, mur de contenció de terres i pas 
subterrani per garantir la connexió. La seva descripció geomètrica 
es detalla al corresponent annex número 11. 

5. Reposició de 
serveis afectats 

S’hi inclouen les obres necessàries per condicionar la unió de la 
nova traça amb els traçats existents a les diferents interseccions 
així com garantir l’accés als diferents camins agraris. Es troben 
detallats al corresponent annex número 15. 

6. Senyalització 
Compren el marcatge de la senyalització horitzontal, la col·locació 
de la senyalització vertical i tots els elements necessaris de 
seguretat i abalisament.  

7. Mesures 
correctores 

Són aquelles tasques necessàries per minimitzar l’impacte 
ambiental de l’execució de les obres. Allisada dels talussos i 
subministrament de terra vegetal per permetre l’arrelament de nova 
vegetació. 

8. Control de qualitat 
Inclou aquells assajos definits al Pla de Control de Qualitat i altres 
que pugui dictaminar la Direcció Facultativa per tal de garantir la 
correcta execució de les obres. 

9. Seguretat i salut  Compren totes aquelles tasques de vigilància, control i mesures 
preventives de seguretat al treball. 

 

Taula 1.- Activitats constructives que composen l’obra 
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2.2 Amidaments 
 

D’acord amb les activitats descrites, els amidaments més significatius per tal de poder calcular 
les seves durades són: 

 Partida  Medició 
Treballs previs       

Esbrossada  46.265 m3 
Moviment de terres       

Excavació  286.500 m3 
Terraplenat  388.000 m3 

Estructures       
Passos inferiors  400 m3 
Viaducte  2.800 m3 
Mur  205 m3 

Drenatge       
Longitudinal  13.450 ml 
Transversal  120 ml 

Ferms i paviments       
Repàs esplanada  18.000 m3 
Paviment  8.360 t 

Senyalització       
Horitzontal  24.150 ml 
Vertical  134 ud 
Abalisament  6.070 ml 

Mesures correctores  22.200 m3 
 

Taula 2.- Amidaments associats a les principals partides constructives 
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2.3 Amidaments 
 

I d’acord amb el pressupost, els rendiments associats a les activitats són: 

Partida  Rendiment 
Treballs previs       

Esbrossada  180 m3/h 
Moviment de terres       

Excavació  200 m3/h 
Terraplenat  180 m3/h 

Estructures       
Passos inferiors  2 m3/h 
Viaducte  2 m3/h 
Mur  2 m3/h 

Drenatge       
Longitudinal  15 ml/h 
Transversal  3,5 ml/h 

Ferms i paviments       
Repàs esplanada  200 m3/h 
Paviment  200 t/n 

Senyalització       
Horitzontal  300 ml/h 
Vertical  4 ud/h 
Abalisament  20 ml/h 

Mesures correctores  200 m3/h 
 

Taula 3.- Rendiments associats a les principals partides constructives 
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3. Pla de treballs 
 

D’acord amb els amidaments i els seus rendiments associats, ens dóna les següents durades 
de les activitats: 

Partida  Durada (h)  Durada (d)  Durada (set) 
Treballs previs          

Esbrossada  257,03 32,13 6,43 
Moviment de terres          

Excavació  1.432,50 179,06 35,81 
Terraplenat  2.155,56 269,44 53,89 

Estructures          
Passos inferiors  200,00 25,00 5,00 
Viaducte  1.400,00 175,00 35,00 
Mur  102,50 12,81 2,56 

Drenatge          
Longitudinal  896,67 112,08 22,42 
Transversal  34,29 4,29 0,86 

Ferms i paviments          
Repàs esplanada  90,00 11,25 2,25 
Paviment  41,80 5,23 1,05 

Senyalització          
Horitzontal  80,50 10,06 2,01 
Vertical  33,50 4,19 0,84 
Abalisament  303,50 37,94 7,59 

Mesures correctores  111,00 13,88 2,78 
 

Taula 4.- Durades associades a les principals partides constructives 

Aquests temps d’execucions han estat considerant només un equip per cada activitat. 
Observem per tant que tenim una sèrie d’activitats crítiques que condicionen molt la durada de 
les obres. Aquestes són les relacionades amb els moviments de terres, la construcció del 
viaducte i el drenatge longitudinal. A aquestes activitats caldrà duplicar o triplicar els equips de 
treball.  

L’objectiu d’augmentar els equips és per tal de reduir els temps d’execució de les activitats i 
disminuir el perill del camí crític, però l’elecció dels equips i la seva planificació ha de buscar la 
màxima eficiència d’aquests i la seva polivalència en poder executar diverses activitats per tal 
també d’optimitzar el rendiment econòmic d’aquests. 

Atenent a aquests criteris, la planificació de les obres ha quedat fixada en una durada de 35 
setmanes, és a dir, 175 dies laborables. A continuació s’adjunta la gràfica d’activitats del pla. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/05/14

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,74h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €24,08h Oficial 1a electricistaA012H000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,65h Ajudant electricistaA013H000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €17,34h ManobreA0140000

 €17,95h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/05/14

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00

 €2,64h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hC110A0G0

 €82,85h Fresadora per a pavimentC110F900

 €14,61h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070

 €50,48h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 tC13113B0

 €86,18h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

C13113B1

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €97,13h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 tC1312350

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

C1313332

 €91,34h Retroexcavadora mitjana sobre eruguesC1315220

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €56,73h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0

 €59,65h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €8,67h Safata vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €37,34h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €47,57h Camió per a transport de 24 tC1501A00

 €37,28h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300

 €46,97h Camió grua de 5 tC1503500

 €37,80h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €92,47h Dúmper extravial, de 32 t de càrrega útilC1507M00
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €2,87h Formigonera de 250 lC1705700

 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00

 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170D0A0

 €37,12h Escombradora autopropulsadaC170E000

 €38,00h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadaC1B02A00

 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualC1B02B00

 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticaC1B0UV10

 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

C1B0UV20

 €4,90h Regle vibratoriC2005000

 €7,78h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00m3 AiguaB0111000

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €18,60t Grava de pedrera, per a drensB0330020

 €19,31t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €8,92m3 Terra seleccionadaB03D1000

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,45kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%

B0552470

 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €55,93m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B064500C

 €74,27m3 Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

B065EM0B

 €74,27m3 Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

B065EM0C

 €90,72m3 Formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B06L318B

 €48,93m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

B06NMA2C

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000
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MATERIALS
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 €0,59kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €1,21m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €3,26m2 Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de
gruix, per a 3 usos

B0D72110

 €1,31u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

B0DF6F0A

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP0

 €1,03m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

B7B111D0

 €4,23m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96513C0

 €7,54m Vorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B9652AD0

 €35,24m Vorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

B9661AJ0

 €51,49t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat calcari

B9H11252

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalitzacióBBA11000

 €6,00kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000

 €3,72kg Microesferes de vidreBBA1M000

 €198,07u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

BBM11302
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 €98,01u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM12702

 €147,00u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM13702

 €59,48u Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM1ADA2

 €274,50u Placa d'orientació o situació, de 55x195 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

BBM1BGS2

 €40,97u Placa complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1ED52

 €62,75u Placa complementària, de 85x17 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

BBM1EN32

 €17,46m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

BBM2AA00

 €231,86m2 Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

BBM35500

 €7,98m Suport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de
seguretat

BBMZ1210

 €49,25u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
76 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZ5610

 €90,93u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

BBMZ5613

 €7,50u Amortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat

BBMZA810

 €5,30u Captallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresBBMZC010

 €5,14m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

BBMZP010

 €19,71u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat flexibles

BBMZT010

 €38,88u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

BBMZZ126

 €39,31m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de
100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja

BD521LVN

 €24,30u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 460x265x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció

BD5Z3CC0

 €295,80m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1800 mm, classe
B, de base plana, amb unió endoll campana, amb junta de
goma estanca segons norma UNE 127-010

BD78U670

 €637,79m Tub de formigó armat de diàmetre interior 2400 mm, classe
B, de base plana, amb unió endoll campana, amb junta de
goma estanca segons norma UNE 127-010

BD78U730
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 €54,00m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FF370

 €132,54m Tub de PVC de 1300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FL370

 €186,41m Tub de PVC de 1500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

BD7FN370

 €2,02m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

BG22TK10

 €21,57m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, +cable de comandament

BG32A390

 €468,81u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

BHM11N22

 €229,09u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
baixa de 90 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip

BHQ43860

 €39,85u Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000

 €20,04u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
de vapor de sodi a pressió baixa

BHWQ4000
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 €70,95m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

D060M022 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,15500/R 17,950000,900A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,15500 16,15500
Maquinària:

1,29150/R 2,870000,450C1705700 =xFormigonera de 250 lh

Subtotal... 1,29150 1,29150
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,49500103,300000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,34600 53,34600

0,161551,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 70,95405

70,95405COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,10m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,74500/R 17,950001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,74500 19,74500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,180001,000000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,24250103,300000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,09350 61,09350

0,197451,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,09795
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82,09795COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,85kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,619500,590001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,63052 0,63052

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,85262

0,85262COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19,12m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora de 8 a 10 t i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

G2111131 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,93600/R 17,340000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,93600 6,93600
Maquinària:

12,07500/R 50,000000,2415C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 12,07500 12,07500

0,104041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,11504

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,11504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,85m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

G2191305 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79500/R 17,950000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,79500 1,79500
Maquinària:

0,82900/R 16,580000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

1,20000/R 50,000000,024C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 2,02900 2,02900

0,026931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,85093

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,85093COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,34m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

G2194AG5 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,89367/R 68,310000,057C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,44814/R 86,180000,0052C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 4,34181 4,34181

COST DIRECTE 4,34181

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,34181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,64m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15
cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

G2194XG5 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,41550/R 68,310000,050C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

0,22407/R 86,180000,0026C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 3,63957 3,63957

COST DIRECTE 3,63957

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,63957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,39m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219Q105 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24440/R 20,740000,060A0121000 =xOficial 1ah

1,07700/R 17,950000,060A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,32140 2,32140
Maquinària:

0,15840/R 2,640000,060C110A0G0 =xDipòsit d'aire comprimit de 180 m3/hh

0,87660/R 14,610000,060C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,03500 1,03500

0,034821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,39122

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,39122COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,34m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió

G219Q200 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03111/R 20,740000,0015A0121000 =xOficial 1ah

0,05385/R 17,950000,003A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08496 0,08496
Maquinària:

0,12428/R 82,850000,0015C110F900 =xFresadora per a pavimenth

0,07572/R 50,480000,0015C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

0,05568/R 37,120000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
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Subtotal... 0,25568 0,25568

0,001271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,34191

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,34191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,33m Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G21B2001 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69360/R 17,340000,040A0140000 =xManobreh

8,97500/R 17,950000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,66860 9,66860
Maquinària:

4,14500/R 16,580000,250C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

4,37085/R 97,130000,045C1312350 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 th

Subtotal... 8,51585 8,51585

0,145031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,32948

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,32948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,75u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions

G21B4001 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,25900/R 20,740000,350A0121000 =xOficial 1ah

8,97500/R 17,950000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 16,23400 16,23400
Maquinària:

4,57677/R 68,310000,067C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

2,83000/R 50,000000,0566C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,14699/R 46,970000,067C1503500 =xCamió grua de 5 th

2,72300/R 7,780000,350C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich

Subtotal... 13,27676 13,27676

0,243511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,75427

0,00%GASTOS INDIRECTOS

29,75427COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,50m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

G2212101 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17340/R 17,340000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17340 0,17340
Maquinària:

2,32686/R 86,180000,027C13113B0 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 th

Subtotal... 2,32686 2,32686

0,002601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,50286

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,50286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,31m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny de trànsit,
utilitzant escarificadora i càrrega sobre camió

G2213201 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17340/R 17,340000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17340 0,17340
Maquinària:

4,13664/R 86,180000,048C13113B1 =xPala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

h

Subtotal... 4,13664 4,13664

0,002601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,31264

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,31264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de
fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223P21 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86700/R 17,340000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,86700 0,86700
Maquinària:

8,27000/R 50,000000,1654C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,27000 8,27000

0,013011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,15001

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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9,15001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,52m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m
de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G2223R31 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86700/R 17,340000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,86700 0,86700
Maquinària:

13,63500/R 50,000000,2727C1313332 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb bivalva
batiló

h

Subtotal... 13,63500 13,63500

0,013011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,51501

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,51501COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,44m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora

G2224121 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69360/R 17,340000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69360 0,69360
Maquinària:

5,73500/R 50,000000,1147C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 5,73500 5,73500

0,010401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,43900

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,43900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,48m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38148/R 17,340000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38148 0,38148
Maquinària:

1,09608/R 91,340000,012C1315220 =xRetroexcavadora mitjana sobre eruguesh

Subtotal... 1,09608 1,09608
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0,005721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,48328

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,48328COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,52m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària,
amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

G2242411 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08080/R 17,340000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,08080 2,08080
Maquinària:

1,41232/R 50,440000,028C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 1,41232 1,41232

0,031211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,52433

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,52433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,19300/R 59,650000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,10420 2,10420

COST DIRECTE 2,10420

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,10420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,19m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de
25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2261111 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,00960/R 50,480000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

0,56730/R 56,730000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,19300/R 59,650000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,37280/R 37,280000,010C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 3,14270 3,14270
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Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05000 0,05000

COST DIRECTE 3,19270

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,19270COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,35m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

G2285B0F Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,07750/R 17,950000,450A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,07750 8,07750
Maquinària:

7,25000/R 50,000000,145C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

3,90150/R 8,670000,450C133A0K0 =xSafata vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 11,15150 11,15150

0,121161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,35016

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,35016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,62m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb
graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % PM

G228LJ0F Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,04000/R 50,000000,1208C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,75660/R 50,440000,015C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 6,79660 6,79660
Materials:

32,8270019,310001,700B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 32,82700 32,82700

COST DIRECTE 39,62360

0,00%GASTOS INDIRECTOS

39,62360COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,56m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56017/R 86,180000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,56017 0,56017

COST DIRECTE 0,56017

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,56017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,02m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper
extravial i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

G2412015 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,01717/R 92,470000,011C1507M00 =xDúmper extravial, de 32 t de càrrega útilh

Subtotal... 1,01717 1,01717

COST DIRECTE 1,01717

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,01717COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,09m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 5 km

G2412065 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,09104/R 37,340000,056C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 2,09104 2,09104

COST DIRECTE 2,09104

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,09104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,62m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió de
24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 15 km

G24120D9 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

3,61532/R 47,570000,076C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 3,61532 3,61532
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COST DIRECTE 3,61532

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,61532COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,92m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportacióG2A11000 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,920008,920001,000B03D1000 =xTerra seleccionadam3

Subtotal... 8,92000 8,92000

COST DIRECTE 8,92000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

G2R54269 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

6,23578/R 37,340000,167C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,23578 6,23578

COST DIRECTE 6,23578

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,23578COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,70m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

G2RA7LP0 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,700004,700001,000B2RA7LP0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 4,70000 4,70000

COST DIRECTE 4,70000

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,16m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIIb, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

G31515G1 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,33500/R 17,340000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,33500 4,33500
Materials:

75,7554074,270001,020B065EM0C =xFormigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 75,75540 75,75540

0,065031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,15542

0,00%GASTOS INDIRECTOS

80,15542COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,98m3 Formigó per a murs de contenció HA-30/B/20/IIIb de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb bomba

G32517H2 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,72220/R 17,340000,330A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,72220 5,72220
Maquinària:

17,24250/R 156,750000,110C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 17,24250 17,24250
Materials:

76,8694574,270001,035B065EM0B =xFormigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIIb

m3

Subtotal... 76,86945 76,86945

0,143062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,97720

0,00%GASTOS INDIRECTOS

99,97720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,35kg Armadura per a murs de contenció AP400 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

G32B1101 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24816/R 20,680000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48116 0,48116
Materials:

0,006591,080000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,852620,852621,000D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B400S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,85921 0,85921

0,007221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,34759

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,34759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,96m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
d'encadellat de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics,
per a murs de contenció de base curvilínia encofrats a una
cara, per a una alçària de treball <= 5 m, per a deixar el
formigó vist

G32D2215 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,23200/R 23,300001,040A0123000 =xOficial 1a encofradorh

21,50720/R 20,680001,040A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 45,73920 45,73920
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,876040,440001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

3,423003,260001,050B0D72110 =xTauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de
gruix, per a 3 usos

m2

0,125502,510000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 5,07488 5,07488

1,143482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,95756

0,00%GASTOS INDIRECTOS

51,95756COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.000,00ud Estructura para marc de formigó armat prefabricat, per a pas
inferior, de longitud entre 15 y 25 metres y d'alçada no
superior a 6 metres, subministrat, montat i col·locat.

G3OF001 Rend.: 1,000P- 31
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 €1.050,00m2 Viaducte amb llums superiors a 40 m i alçada máxima de
piles de 20 m, format per un taulell a basa de monoviga
artesa, incloses les parts proporcionals de fonamentacions,
estreps i aletes.

G3OF002 Rend.: 1,000P- 32

 €9,36m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
amb granulats reciclats HL-150/B/20 de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb una substitució
del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb
marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la
construcció o demolició autoritzades, abocat des de camió

G3Z152T1 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,55550/R 20,740000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,60100/R 17,340000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,15650 4,15650
Materials:

5,1376548,930000,105B06NMA2C =xFormigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació
de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una
substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat
mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

m3

Subtotal... 5,13765 5,13765

0,062351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,35650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,35650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,00m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

G931201J Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72828/R 17,340000,042A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,72828 0,72828
Maquinària:

0,96441/R 56,730000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th

0,20660/R 41,320000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 2,53123 2,53123
Materials:

0,050001,000000,050B0111000 =xAiguam3

22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 22,73000 22,73000
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0,010921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,00043

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,00043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,05m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

G96513C5 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

7,80300/R 17,340000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,92900 12,92900
Materials:

2,4222055,050000,044B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,441504,230001,050B96513C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 6,92771 6,92771

0,193941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,05064

0,00%GASTOS INDIRECTOS

20,05064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,70m Vorada recta de peces de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

G9652AD9 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,05800/R 23,300000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,14980/R 17,340000,470A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,20780 14,20780
Materials:
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5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15

N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0975430,480000,0032B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

7,917007,540001,050B9652AD0 =xVorada recta de formigó amb ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,28283 13,28283

0,213121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,70375

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,70375COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,64m Vorada corba de peces de formigó amb ratllat superior,
monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de
13x25 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

G9661AJ9 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,45600/R 23,300000,320A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,54862/R 17,340000,493A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,00462 16,00462
Materials:

5,2682955,050000,0957B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,1280230,480000,0042B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

37,0020035,240001,050B9661AJ0 =xVorada corba de formigó amb ratllat superior, monocapa,
amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 42,39831 42,39831

0,240071,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,64300

0,00%GASTOS INDIRECTOS

58,64300COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €107,07m3 Paviment de formigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500
a 1800 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori,
estriat longitudinal i junts tallats en fresc

G9GL2033 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11100/R 20,740000,150A0121000 =xOficial 1ah

7,80300/R 17,340000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,91400 10,91400
Maquinària:

0,73500/R 4,900000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,73500 0,73500
Materials:

95,2560090,720001,050B06L318B =xFormigó lleuger HLE-25/B/10/I, de densitat 1500 a 1800
kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 95,25600 95,25600

0,163711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,06871

0,00%GASTOS INDIRECTOS

107,06871COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,77t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari,
estesa i compactada

G9H11252 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,37280/R 23,300000,016A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,24848/R 17,340000,072A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,62128 1,62128
Maquinària:

0,59650/R 59,650000,010C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,43192/R 53,990000,008C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,60520/R 60,520000,010C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

h

Subtotal... 1,63362 1,63362
Materials:

51,4900051,490001,000B9H11252 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat calcari

t

Subtotal... 51,49000 51,49000

0,024321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,76922

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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54,76922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,70m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus
C60BF6 IMP(ECL-1), amb dotació 1,2 kg/m2

G9J12N60 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06283/R 17,950000,0035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,06283 0,06283
Maquinària:

0,09947/R 28,420000,0035C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich

Subtotal... 0,09947 0,09947
Materials:

0,540000,450001,200B0552470 =xEmulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic,
per a reg d'imprimació tipus C60BF6 IMP(ECL-1) amb un
contingut de fluidificant > 2%

kg

Subtotal... 0,54000 0,54000

0,000941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,70324

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,70324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,44m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de
doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de
seguretat, col·locat sobre suport

GB2A1001 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03700/R 20,740000,050A0121000 =xOficial 1ah

2,60100/R 17,340000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,63800 3,63800
Materials:

17,4600017,460001,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

m

1,285005,140000,250BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

Subtotal... 18,74500 18,74500

0,054571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,43757

0,00%GASTOS INDIRECTOS

22,43757COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,15u Suport de perfil, C-120 per a barreres de seguretat flexibles,
entre 1,25 i 1,5 m de llargària, amb un amortidor, col·locat
formigonat

GB2B4322 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93330/R 20,740000,045A0121000 =xOficial 1ah

4,50840/R 17,340000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44170 5,44170
Materials:

10,932607,980001,370BBMZ1210 =xSuport de perfil d'acer galvanitzat C-120, per a barreres de
seguretat

m

7,500007,500001,000BBMZA810 =xAmortidor de perfil d'acer galvanitzat, de secció en doble
ona, per a barreres de seguretat

u

2,1924870,954050,0309D060M022 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l

m3

Subtotal... 20,62508 20,62508

0,081631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,14841

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,14841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €398,52u Extrem ancorat de barrera flexibleGB2Z1000 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,98440/R 20,740001,060A0121000 =xOficial 1ah

112,71000/R 17,340006,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 134,69440 134,69440
Materials:

0,161001,150000,140B0A31000 =xClau acerkg

7,472500,6100012,250B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

0,286000,440000,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,266201,210000,220B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

139,6800017,460008,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO

m

15,420005,140003,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

98,5175482,097951,200D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 261,80324 261,80324



Projecte de condicionament de la carretera TV-3531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 15/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,020421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 398,51806

0,00%GASTOS INDIRECTOS

398,51806COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,58u Terminal en forma de cua de peix per a barreres de
seguretat flexibles, fixat al suport

GB2Z2001 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90642/R 20,740000,333A0121000 =xOficial 1ah

11,54844/R 17,340000,666A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,45486 18,45486
Materials:

5,140005,140001,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat

m

19,7100019,710001,000BBMZT010 =xTerminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat flexibles

u

Subtotal... 24,85000 24,85000

0,276821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,58168

0,00%GASTOS INDIRECTOS

43,58168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,16u Captallums reflector a dues cares per a barreres de
seguretat, fixat a la banda

GB2Z400A Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,77422/R 17,340000,333A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,77422 5,77422
Materials:

5,300005,300001,000BBMZC010 =xCaptallums per a barrera de seguretat reflector a dues caresu

Subtotal... 5,30000 5,30000

0,086611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,16083

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,16083COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,44m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm
3,5/9, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

GBA12110 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,12444/R 20,740000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05202/R 17,340000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17646 0,17646
Maquinària:

0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,115978,110000,0143BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,026413,720000,0071BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,14238 0,14238

0,002651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,43549

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,43549COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,62m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 2/1,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

GBA15110 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12444/R 20,740000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05202/R 17,340000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17646 0,17646
Maquinària:

0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,264398,110000,0326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,064363,720000,0173BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,32875 0,32875

0,002651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,62186

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,62186COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,65m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 15 cm 1/2,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

GBA19110 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16592/R 20,740000,008A0121000 =xOficial 1ah

0,06936/R 17,340000,004A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 0,23528 0,23528
Maquinària:

0,15200/R 38,000000,004C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,15200 0,15200
Materials:

0,206818,110000,0255BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,049483,720000,0133BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,25629 0,25629

0,003531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,64710

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,64710COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,79m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada

GBA1G110 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12444/R 20,740000,006A0121000 =xOficial 1ah

0,05202/R 17,340000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,17646 0,17646
Maquinària:

0,11400/R 38,000000,003C1B02A00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, autopropulsadah

Subtotal... 0,11400 0,11400
Materials:

0,405508,110000,050BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,094863,720000,0255BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 0,50036 0,50036

0,002651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,79347

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,79347COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,49m Pintat de banda de 30 cm d'ample sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent-hi el premarcat

GBA1U341 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16592/R 20,740000,008A0121000 =xOficial 1ah

0,10770/R 17,950000,006A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,27362 0,27362
Maquinària:
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0,07478/R 37,390000,002C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah

0,06796/R 33,980000,002C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

h

Subtotal... 0,14274 0,14274
Materials:

5,400006,000000,900BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg

0,669603,720000,180BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 6,06960 6,06960

0,004101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,49006

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,49006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 40
cm 0,8/0,4, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

GBA21211 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29036/R 20,740000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,12138/R 17,340000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41174 0,41174
Maquinària:

0,20342/R 29,060000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh

Subtotal... 0,20342 0,20342
Materials:

1,075398,110000,1326BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,250363,720000,0673BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,32575 1,32575

0,006181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,94709

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,94709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

GBA22411 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29036/R 20,740000,014A0121000 =xOficial 1ah

0,12138/R 17,340000,007A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,41174 0,41174
Maquinària:

0,20342/R 29,060000,007C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh
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Subtotal... 0,20342 0,20342
Materials:

1,621198,110000,1999BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,372003,720000,100BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 1,99319 1,99319

0,006181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,61453

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,61453COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,09m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

GBA31110 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45180/R 20,740000,070A0121000 =xOficial 1ah

0,60690/R 17,340000,035A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,05870 2,05870
Maquinària:

1,01710/R 29,060000,035C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manualh

Subtotal... 1,01710 1,01710
Materials:

4,053388,110000,4998BBA11000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

0,929633,720000,2499BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg

Subtotal... 4,98301 4,98301

0,030881,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,08969

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,08969COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,05u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11131 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,62336/R 24,080000,192A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,97056/R 20,680000,192A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,59392 8,59392
Maquinària:

7,25760/R 37,800000,192C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 7,25760 7,25760
Materials:
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198,07000198,070001,000BBM11302 =xPlaca triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1

d'intensitat
u

Subtotal... 198,07000 198,07000

0,128911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,05043

0,00%GASTOS INDIRECTOS

214,05043COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,16u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB11261 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

98,0100098,010001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 98,01000 98,01000

0,114141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 112,15934

0,00%GASTOS INDIRECTOS

112,15934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €161,15u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

GBB11361 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,09360/R 24,080000,170A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,51560/R 20,680000,170A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,60920 7,60920
Maquinària:

6,42600/R 37,800000,170C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,42600 6,42600
Materials:

147,00000147,000001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 147,00000 147,00000
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0,114141,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 161,14934

0,00%GASTOS INDIRECTOS

161,14934COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,34u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

GBB21401 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,29828/R 24,080000,1785A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,69138/R 20,680000,1785A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,98966 7,98966
Maquinària:

6,74730/R 37,800000,1785C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 6,74730 6,74730
Materials:

59,4800059,480001,000BBM1ADA2 =xPlaca informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 59,48000 59,48000

0,119841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,33680

0,00%GASTOS INDIRECTOS

74,33680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €295,68u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 55x195 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

GBB21961 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,12836/R 24,080000,2545A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,26306/R 20,680000,2545A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,39142 11,39142
Maquinària:

9,62010/R 37,800000,2545C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 9,62010 9,62010
Materials:

274,50000274,500001,000BBM1BGS2 =xPlaca d'orientació o situació, de 55x195 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 274,50000 274,50000

0,170871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 295,68239

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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295,68239COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 40x20 cm, fixada al senyal

GBB31520 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29655/R 24,080000,1369A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,83109/R 20,680000,1369A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,12764 6,12764
Maquinària:

5,17482/R 37,800000,1369C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,17482 5,17482
Materials:

40,9700040,970001,000BBM1ED52 =xPlaca complementària, de 40x20 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 40,97000 40,97000

0,091911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 52,36437

0,00%GASTOS INDIRECTOS

52,36437COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,14u Placa complementària amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat de 85x17 cm, fixada al senyal

GBB31820 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,29655/R 24,080000,1369A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,83109/R 20,680000,1369A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 6,12764 6,12764
Maquinària:

5,17482/R 37,800000,1369C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 5,17482 5,17482
Materials:

62,7500062,750001,000BBM1EN32 =xPlaca complementària, de 85x17 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

u

Subtotal... 62,75000 62,75000

0,091911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,14437

0,00%GASTOS INDIRECTOS

74,14437COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €298,36m2 Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
d'acer galvanitzat, fixat al suport

GBB42210 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,29600/R 20,740000,400A0121000 =xOficial 1ah

57,22200/R 17,340003,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 65,51800 65,51800
Materials:

231,86000231,860001,000BBM35500 =xCartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

m2

Subtotal... 231,86000 231,86000

0,982771,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 298,36077

0,00%GASTOS INDIRECTOS

298,36077COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,21u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 76 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

GBBZA001 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14800/R 20,740000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,46800/R 17,340000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,61600 7,61600
Maquinària:

2,34850/R 46,970000,050C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 2,34850 2,34850
Materials:

49,2500049,250001,000BBMZ5610 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
76 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

38,8800038,880001,000BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

u

Subtotal... 88,13000 88,13000

0,114241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,20874

0,00%GASTOS INDIRECTOS

98,20874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €168,59u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament

GBBZA007 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,98490/R 20,740000,385A0121000 =xOficial 1ah

6,67590/R 17,340000,385A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,66080 14,66080
Maquinària:

4,46215/R 46,970000,095C1503500 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,46215 4,46215
Materials:

90,9300090,930001,000BBMZ5613 =xBase d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament de senyals de trànsit

u

58,3200038,880001,500BBMZZ126 =xPp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport d'alumini

u

Subtotal... 149,25000 149,25000

0,219911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 168,59286

0,00%GASTOS INDIRECTOS

168,59286COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,12m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants

GD571110 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,45180/R 20,740000,070A0121000 =xOficial 1ah

1,21380/R 17,340000,070A0140000 =xManobreh

0,62825/R 17,950000,035A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,29385 3,29385
Maquinària:

0,44402/R 68,310000,0065C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh

1,05500/R 50,000000,0211C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

0,45560/R 56,950000,008C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 1,95462 1,95462
Materials:

8,3928064,560000,130B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

0,023761,080000,022B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,057501,150000,050B0A31000 =xClau acerkg

0,293480,440000,667B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,050202,510000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 8,81774 8,81774

0,049411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,11562

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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14,11562COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,50m Tub drenant de 0,40 m de diàmetre format per làmina
geotèxtil de 150 g/m2 i graves

GD5BU020 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,32000/R 23,300000,400A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,93600/R 17,340000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,25600 16,25600
Materials:

9,4860018,600000,510B0330020 =xGrava de pedrera, per a drenst

2,595601,030002,520B7B111D0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

m2

Subtotal... 12,08160 12,08160

0,162561,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,50016

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,50016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,50m Canal prefabricat de formigó en forma de U i taló, de 60 cm
d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de formigó
HM-20/P/20/I

GD5G2350 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,66000/R 23,300000,200A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,20200/R 17,340000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,86200 9,86200
Maquinària:

0,42270/R 42,270000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,42270 0,42270
Materials:

4,8290964,560000,0748B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

43,2410039,310001,100BD521LVN =xPeça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de
100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja

m

Subtotal... 48,07009 48,07009

0,147931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,50272

0,00%GASTOS INDIRECTOS

58,50272COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €61,66u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 10 cm
de formigó HM-20/P/20/I

GD5J4F08 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

17,34000/R 17,340001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,64000 40,64000
Materials:

17,6829864,560000,2739B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

1,319171,310001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

u

1,405602,510000,560B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 20,40775 20,40775

0,609601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,65735

0,00%GASTOS INDIRECTOS

61,65735COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,11u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 460x265x40 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb
morter

GD5Z3CC4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,80740/R 23,300000,378A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,55452/R 17,340000,378A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,36192 15,36192
Materials:

1,2192030,480000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

24,3000024,300001,000BD5Z3CC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 460x265x40 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 8 dm2 de superfície d'absorció

u

Subtotal... 25,51920 25,51920

0,230431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,11155

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,11155COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €363,61m Tub de formigó armat de diàmetre interior 1800 mm, classe
B, de base plana, unió endoll campana amb junta de goma
estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part
proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i
provada

GD78U670 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,96250/R 20,740000,625A0121000 =xOficial 1ah

21,67500/R 17,340001,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,63750 34,63750
Maquinària:

17,86291/R 57,070000,313C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 17,86291 17,86291
Materials:

310,59000295,800001,050BD78U670 =xTub de formigó armat de diàmetre interior 1800 mm, classe
B, de base plana, amb unió endoll campana, amb junta de
goma estanca segons norma UNE 127-010

m

Subtotal... 310,59000 310,59000

0,519561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 363,60997

0,00%GASTOS INDIRECTOS

363,60997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €731,88m Tub de formigó armat de diàmetre interior 2400 mm, classe
B de base plana, unió endoll campana amb junta de goma
estanca, segons norma UNE 127-010, inclosa part
proporcional d'unions i peces especials, col·locada en rasa i
provada

GD78U730 Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,51800/R 20,740000,700A0121000 =xOficial 1ah

24,27600/R 17,340001,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 38,79400 38,79400
Maquinària:

22,82800/R 57,070000,400C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 22,82800 22,82800
Materials:

669,67950637,790001,050BD78U730 =xTub de formigó armat de diàmetre interior 2400 mm, classe
B, de base plana, amb unió endoll campana, amb junta de
goma estanca segons norma UNE 127-010

m

Subtotal... 669,67950 669,67950

0,581911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 731,88341

0,00%GASTOS INDIRECTOS

731,88341COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,91m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

GD7FF375 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77056/R 24,080000,032A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,10976/R 17,340000,064A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,88032 1,88032
Materials:

54,0000054,000001,000BD7FF370 =xTub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 54,00000 54,00000

0,028201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 55,90852

0,00%GASTOS INDIRECTOS

55,90852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €135,94m Tub de PVC de 1300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

GD7FL375 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,37256/R 24,080000,057A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,97676/R 17,340000,114A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,34932 3,34932
Materials:

132,54000132,540001,000BD7FL370 =xTub de PVC de 1300 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 132,54000 132,54000

0,050241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 135,93956

0,00%GASTOS INDIRECTOS

135,93956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,18m Tub de PVC de 1500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant,
unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al
fons de la rasa

GD7FN375 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,92640/R 24,080000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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2,77440/R 17,340000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,70080 4,70080
Materials:

186,41000186,410001,000BD7FN370 =xTub de PVC de 1500 mm de diàmetre nominal de formació
helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant
amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

m

Subtotal... 186,41000 186,41000

0,070511,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 191,18131

0,00%GASTOS INDIRECTOS

191,18131COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,29m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada

GG22TK1K Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,79464/R 24,080000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,41300/R 20,650000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,20764 1,20764
Materials:

2,060402,020001,020BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 2,06040 2,06040

0,018111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,28615

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,28615COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,36m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa
emissió fums, +cable de comandament, col·locat en canal

GG32A396 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25216/R 24,080000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,07380/R 20,650000,052A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,32596 2,32596
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 42Data: 15/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
22,0014021,570001,020BG32A390 =xCable amb conductor de coure 450/750 V de tensió

assignada, amb designació H07Z1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 35 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió
fums, +cable de comandament

m

Subtotal... 22,00140 22,00140

0,034891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,36225

0,00%GASTOS INDIRECTOS

24,36225COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €616,49u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

GHM11N22 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,76240/R 24,080000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah

10,94450/R 20,650000,530A013H000 =xAjudant electricistah

4,33500/R 17,340000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,04190 28,04190
Maquinària:

23,64860/R 44,620000,530C1503000 =xCamió gruah

20,03400/R 37,800000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 43,68260 43,68260
Materials:

35,6833455,930000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

468,81000468,810001,000BHM11N22 =xColumna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

u

39,8500039,850001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesu

Subtotal... 544,34334 544,34334

0,420631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 616,48847

0,00%GASTOS INDIRECTOS

616,48847COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €265,02u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
baixa de 90 W, de forma rectangular, tancat, amb
allotjament per a equip i fixat a la paret

GHQ43862 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,42800/R 24,080000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

7,22750/R 20,650000,350A013H000 =xAjudant electricistah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 15/05/14

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 15,65550 15,65550
Materials:

229,09000229,090001,000BHQ43860 =xProjector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió
baixa de 90 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament
per a equip

u

20,0400020,040001,000BHWQ4000 =xPart proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada
de vapor de sodi a pressió baixa

u

Subtotal... 249,13000 249,13000

0,234831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 265,02033

0,00%GASTOS INDIRECTOS

265,02033COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90.000,00ud Rotonda de 4 ramals d'accés de 35 m de diàmetre. Inclou
tots els treballs d'anivellació de l'esplanada, pavimentació de
la calçada i illeta central. Execució de les vorades
perimetrals i col·locació i connexió de l'enllumenat.

GZA1U020 Rend.: 1,000P- 78

 €219.685,10pa Partida alçada de Seguredad i Salut a l'obraPPA901SS Rend.: 1,000P- 79

 €15.000,00pa Partida alçada de despeses de connexió de la xarxa
d'enllumenat viària a la xarxa general de subministrament
elèctric. Inclou els treballs necessaris per a la connexió, els
tràmits administratius de legalització de la instal·lació i
tasques de posada en tensió.

PPAECIE001 Rend.: 1,000P- 80

 €121.057,32pa Partida alçada de despeses de control de qualitat de
l'execució de l'obra

PPPAPCQ901 Rend.: 1,000P- 81
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1 . Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 

1.1. Pressupost d’execució material 
 

D’acord amb els preus unitaris dels Quadres de preus juntament amb els amidaments calculats 
per a l’execució del present projecte i afegint les diverses partides alçades definides, el 
Pressupost d’Execució Material és: 

Pressupost d’Execució Material     8.411.217,94 € 

 

1.2. Pressupost d’execució per contracte 
 

Afegint al PEM els percentatges corresponents a les Despeses Generals (13 %) i Benefici 
Industrial (6%) s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA: 

Despeses Generals (13%)            1.093.458,33 € 

Benefici Industrial (6%)                504.673,08 € 

Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA              10.009.349,35 € 

 

I Aplicant  l’IVA vigent en el moment de redacció del present projecte  (21 %) es determina el 
Pressupost d’Execució per Contracte: 

Pressupost d’Execució per Contracte                  12.111.312,71 € 

 

1.3. Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 

Afegint al PEC les despeses corresponents a les expropiacions definides al corresponent  
annex número 16 es determina el Pressupost per al Coneixement de l’Administració: 

Expropiacions                   468.320,27 € 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració              12.579.632,98 € 

 

De manera que el Pressupost per al Coneixement de l’Administració té un valor de DOTZE 
MILIONS CINC – CENTS SETANTA – NOU MIL SIS –CENTS TRENTA – DOS EUROS AMB 
NORANTA – VUIT CÈNTIMS (12.579.632,98 €).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm.22 

Pla de control de qualitat 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
1 

 

Índex 
 

1 . Introducció .............................................................................................................................. 5 

2. Consideracions prèvies ......................................................................................................... 5 

3. Condicions del programa de control ................................................................................... 5 

4. Àmbits de control ................................................................................................................... 6 

4.1 Àmbit 0101: Aigua per a formigons i morters .............................................................. 6 

4.1.1 Operacions de control .............................................................................................. 6 

4.1.2 Criteris de presa de mostra ..................................................................................... 6 

4.1.3 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment ....................... 6 

4.1.4 Referències ............................................................................................................... 6 

4.2 Àmbit 0502: Sòls en nucli de terraplè ........................................................................... 7 

4.2.1 Operacions de control de materials ....................................................................... 7 

4.2.2 Operacions de control d’execució .......................................................................... 7 

4.2.3 Referències ............................................................................................................... 8 

4.3 Àmbit 0503: Sòls en coronació de terraplè i millora d’esplanades .......................... 8 

4.3.1 Operacions de control de materials ....................................................................... 8 

4.3.2 Operacions de control d’execució .......................................................................... 9 

4.3.3 Referències ............................................................................................................. 10 

4.4 Àmbit 0505: Sòls en reblert localitzat ......................................................................... 10 

4.4.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 10 

4.4.2 Operacions de control d’execució ........................................................................ 11 

4.4.3 Referències ............................................................................................................. 12 

4.5 Àmbit 0511: Filler per a mescles bituminoses ........................................................... 12 

4.5.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 12 

4.5.2 Criteris de presa de mostra ................................................................................... 13 

4.5.3 Referències ............................................................................................................. 13 

4.6 Àmbit 0521: Sorres per a formigons i morters ........................................................... 13 

4.6.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 13 

4.6.2 Referències ............................................................................................................. 14 

4.7 Àmbit 0524: Sorres per a mescles bituminoses ........................................................ 14 

4.7.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 14 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
2 

 

4.7.2 Referències ............................................................................................................. 15 

4.8 Àmbit 0531: Graves per a formigons .......................................................................... 15 

4.8.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 15 

4.8.2 Referències ............................................................................................................. 16 

4.9 Àmbit 0534: Graves per a mescles bituminoses ....................................................... 16 

4.9.1 Operacions de control de materials ..................................................................... 16 

4.9.2 Referències ............................................................................................................. 18 

4.10 Àmbit 0537: Filtrant per a drenatges ........................................................................ 18 

4.10.1 Operacions de control de materials ................................................................... 18 

4.10.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 18 

4.10.3 Referències ........................................................................................................... 19 

4.11 Àmbit 0571: Tot - ú artificial per a subbases ........................................................... 19 

4.11.1 Operacions de control de materials ................................................................... 19 

4.11.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 20 

4.11.3 Referències ........................................................................................................... 21 

4.12 Àmbit 0575: Sorres i graves en llit de paviments ................................................... 21 

4.12.1 Operacions de control de materials ................................................................... 21 

4.12.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 22 

4.12.3 Referències ........................................................................................................... 22 

4.13 Àmbit 0581: Capes granulars per a l’assentament de canonades ...................... 22 

4.13.1 Operacions de control de materials ................................................................... 22 

4.13.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 23 

4.13.3 Referències ........................................................................................................... 23 

4.14 Àmbit 1011: Ciments per a beurades, morters i formigons ................................... 24 

4.14.1 Operacions de control de materials ................................................................... 24 

4.14.2 Referències ........................................................................................................... 25 

4.15 Àmbit 1075: Emulsions bituminoses per a regs bituminosos ............................... 25 

4.15.1 Operacions de control de materials ................................................................... 25 

4.15.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 26 

4.15.3 Referències ........................................................................................................... 27 

4.16 Àmbit 2011: Formigó en capes de neteja i anivellament ....................................... 27 

4.16.1 Operacions de control de materials ................................................................... 27 

4.16.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 28 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
3 

 

4.16.3 Referències ........................................................................................................... 28 

4.17 Àmbit 2018: Formigó armat en estructures ............................................................. 28 

4.17.1 Operacions de control de materials ................................................................... 28 

4.17.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 30 

4.17.3 Referències ........................................................................................................... 31 

4.18 Àmbit 3511: Paviments de mescles bituminoses en calent tipus D, S i G 
(Tancades) ............................................................................................................................. 31 

4.18.1 Operacions de control de materials ................................................................... 31 

4.18.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 32 

4.18.3 Referències ........................................................................................................... 33 

4.19 Àmbit 4511: Barres corrugades per armat de formigó ........................................... 33 

4.19.1 Operacions de control de materials ................................................................... 33 

4.19.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 35 

4.19.3 Referències ........................................................................................................... 35 

4.20 Àmbit 4521: Malla electrosoldada per armat de formigó ....................................... 36 

4.20.1 Operacions de control de materials ................................................................... 36 

4.20.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 37 

4.20.3 Referències ........................................................................................................... 38 

4.21 Àmbit 5041: Plaques de senyalització vertical ........................................................ 38 

4.21.1 Operacions de control de materials ................................................................... 38 

4.21.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 39 

4.21.3 Referències ........................................................................................................... 40 

4.22 Àmbit 5061: Suports per a barreres de seguretat .................................................. 40 

4.22.1 Operacions de control de materials ................................................................... 40 

4.22.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 41 

4.22.3 Referències ........................................................................................................... 41 

4.23 Àmbit 5511: Elements de fosa per a marcs i tapes ................................................ 42 

4.23.1 Operacions de control de materials ................................................................... 42 

4.23.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 42 

4.23.3 Referències ........................................................................................................... 43 

4.24 Àmbit 5521: Elements prefabricats de formigó ....................................................... 43 

4.24.1 Operacions de control de materials ................................................................... 43 

4.24.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 44 

4.24.3 Referències ........................................................................................................... 45 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
4 

 

4.25 Àmbit 7041: Pintures en marques vials .................................................................... 45 

4.25.1 Operacions de control de materials ................................................................... 45 

4.25.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 46 

4.25.3 Referències ........................................................................................................... 47 

4.26 Àmbit 7521: Rigoles de formigó ................................................................................ 48 

4.26.1 Operacions de control de materials ................................................................... 48 

4.26.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 48 

4.26.3 Referències ........................................................................................................... 49 

4.27 Àmbit 7511: Vorades de formigó ............................................................................... 49 

4.27.1 Operacions de control de materials ................................................................... 49 

4.27.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 50 

4.27.3 Referències ........................................................................................................... 50 

4.28 Àmbit 7531: Panot de morter i paviment de peces prefabricades de formigó per 
a voreres ................................................................................................................................ 51 

4.28.1 Operacions de control de materials ................................................................... 51 

4.28.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 52 

4.28.3 Referències ........................................................................................................... 52 

4.29 Àmbit 8031: Tubs circulars per a clavegueres i col·lectors ................................... 52 

4.29.1 Operacions de control de materials ................................................................... 52 

4.29.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 53 

4.29.3 Referències ........................................................................................................... 54 

4.30 Àmbit G020: Conductors de coure o alumini........................................................... 54 

4.30.1 Operacions de control de materials ................................................................... 54 

4.30.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 56 

4.31 Àmbit T315: Cables de baixa tensió ......................................................................... 57 

4.31.1 Operacions de control de materials ................................................................... 57 

4.31.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 59 

4.32 Àmbit R105: Subministre de plantes ........................................................................ 60 

4.32.1 Operacions de control de materials ................................................................... 60 

4.32.2 Operacions de control d’execució ...................................................................... 60 

Apèndix ...................................................................................................................................... 61 

 

  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
5 

 

1 . Introducció 
 

El present annex de control de qualitat és necessari per definir les característiques mínimes a 
acomplir en els materials i en les unitats constructives per tal de garantir la qualitat de 
l’execució i de l’acabat de l’obra. 

És coneguda que una bona execució de les tasques disminueix els riscos de reparacions en el 
termini de garantia un cop finalitzada l’obra i també els costos posteriors de manteniment de 
l’obra seran els esperats i adequats sense provocar inversions imprevistes excepte en casos de 
força major.  

En aquest sentit, l’annex que es desenvolupa a continuació és una guia mínima de control a 
realitzar per part tant del propi contractista com de la direcció facultativa, qui podrà ampliar-lo o 
modificar-lo sempre amb l’objectiu de garantir la qualitat.  

2. Consideracions prèvies 
 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Programa de Control de 
Qualitat haurà de disposar d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya.  

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra 
podrà simplificar la recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves 
característiques aparents i a la comprovació de la seva identificació quan aquests materials 
arribin a l’obra.  

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 
4.14 del Reglament General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la 
normalització i homologació, aprovat per Reial Decret 2548/1.981 de 18 de setembre, modificat 
per Reial  Decret 105/1.986 de 12 de febrer i normativa legislada amb posterioritat.  

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut a 
que, per part del Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions 
que han d’acomplir els materials, sigui necessari realitzar, seran per compte del Contractista, 
així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a materials similars.  

La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà 
únicament a la Direcció d’Obra.  

El cost del Control de Qualitat quedarà inclòs en l’ import de despeses generals de l’ obra i 
benefici industrial.  

3. Condicions del programa de control 
 

En aquest Programa de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i 
condicions d’acceptació o rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de 
garantir la correcta execució de les obres.  

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant 
o reduint, els diferents capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la 
suficient antelació, podrà variar els criteris d’acceptació o rebuig dels materials.  
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Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat i 
les especificacions del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò 
disposat per la Direcció Facultativa.  

4. Àmbits de control 

4.1 Àmbit 0101: Aigua per a formigons i morters 
 

4.1.1 Operacions de control 
 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es faran els 
següents assaigs, a càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol:  

‐ Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)  
‐ Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130)  
‐ Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131)  
‐ Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178)  
‐ Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132)  
‐ Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)  

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca 
de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà 
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a 
l’article 81 de la norma EHE.  

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 
pressupost d’autocontrol.  

 

4.1.2 Criteris de presa de mostra 
 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la Direcció Facultativa i la norma EHE.  

 

4.1.3 Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 

No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amassat ni pel curat.  

 

4.1.4 Referències 
 

‐ PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  
‐  EHE 08 "Instrucción de Hormigón Estructural"  
‐ NBE FL-90 
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4.2 Àmbit 0502: Sòls en nucli de terraplè 
 

4.2.1 Operacions de control de materials  
 

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 
del material:  

‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 5000 m3 o cada 3 dies.  
‐ Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 5000 m3 o cada 3 dies.  
‐ Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum 

executat és menor.  
‐ Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el 

volum executat és menor.  
‐ Assaig CBR (NLT-111), cada 5000 m3 o cada 3 dies si el volum executat és menor.  
‐ Cada 2000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig 

Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació 
del terraplè.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 
corresponent en l’execució del terraplè.  

 

4.2.2 Operacions de control d’execució 
 

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control 
de la temperatura ambient.  

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 
3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17) (1 
punt cada 210 m3).  

Presa de coordenades i cotes i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 25 m lineals 
com a màxim.  
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• Criteris de presa de mostra.  

Es considerarà com terraplè estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no 
la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de 
compactació exigit, els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè 
estructural.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de 
materials com per a l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes 
corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions. A més, s’ha d’observar una tendència 
d’augment d’aquest mòdul a mesura que creix el terraplè.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i 
de regularitat superficial.  

 

4.2.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT  

 

4.3 Àmbit 0503: Sòls en coronació de terraplè i millora d’esplanades 
 

4.3.1 Operacions de control de materials  
 

Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 
del material:  
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‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  
‐ Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 2500 m3 o cada 2 dies.  
‐ Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum 

executat és menor.  
‐ Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el 

volum executat és menor.  
‐ Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  
‐ Cada 1000 m3 o fracció diària, durant l’execució del terraplè, es realitzarà un assaig 

Próctor Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació 
del terraplè.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Els  resultats  dels  assaigs  d’identificació  han  de  complir  estrictament  les 
especificacions  indicades,  en  cas  contrari,  no  s’autoritzarà  l’ús  del  material 
corresponent en l’execució del terraplè.  

 

4.3.2 Operacions de control d’execució 
 

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control 
de la temperatura ambient.  

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 
2000 m2 (500 m3 de material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ 
(ASTM D 30-17).  

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de 
terraplè. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de 
l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

Insecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de 
densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 
distribuïts en la secció transversal de la tongada.   



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
10 

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de 
materials com per a l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes 
corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i 
de regularitat superficial.  

 

4.3.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

“Terraplenes y Pedraplenes” MOPT  

 

4.4 Àmbit 0505: Sòls en reblert localitzat 
 

4.4.1 Operacions de control de materials  
 

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 
del material:  

‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3.  
‐ Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 2500 m3.  
‐ Contingut de matèria orgànica (NLT-118), cada 2500 m3.  
‐ Assaig Próctor Normal (NLT-107 / UNE 103-500)), cada 2500 m3.  
‐ Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3.  
‐ En el cas de reblerts de murs prefabricats ancorats al terraplè, es realitzaran les 

comprovacions específiques indicades al plec, cada 2500 m3:  
‐ Resistivitat elèctrica  
‐ Contingut de ió clor (Cl-)  
‐ Contingut de sulfats solubles (SO4-)  
‐ Determinació del Ph d’un sòl  
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‐ Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat 
(NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.  

 
• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les 
especificacions indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material 
corresponent en l’execució del reblert.  

 

4.4.2 Operacions de control d’execució 
 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert.  

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control 
de la temperatura ambient.  

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 
250 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 250 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT103).  

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. En general, els punts de 
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i 
aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts 
d’estreps o elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la 
distribució dels punts de control de compactació serà uniforme, a 50 cm dels 
paraments.  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la 
base d’assentament.  
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Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció 
visual té una importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de 
materials com per a l’estesa.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació 
o substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada 
(lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs 
de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes 
corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en 
el cas d’utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i 
de regularitat superficial.  

 

4.4.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

 

4.5 Àmbit 0511: Filler per a mescles bituminoses 
 

4.5.1 Operacions de control de materials  
 

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, es demanaran al contractista els 
resultats dels assaigs següents:  

Assaig Granulomètric (NLT-151)  1 al dia  

Densitat aparent del pols mineral (NLT-176)  1 per setmana  

Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT 180) 1 per setmana  

Coeficient d’activitat (NLT-178)  1 per setmana  

 

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.  
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4.5.2 Criteris de presa de mostra 
 

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, es 
realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de procedència.  

Les mostres es prendran amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres.  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler que incompleixin alguna de 
les especificacions indicades.  

 

4.5.3 Referències  
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

 

4.6 Àmbit 0521: Sorres per a formigons i morters 
 

4.6.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera.  
‐ Inspecció del lloc de procedència.  
‐ Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal 

d’evitar segregacions.  
‐ Recepció periódica de la documentació que acrediti les característiques de les sorres 

utilitzades segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord 
al control de producció de la planta.  

‐ Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, es demanaran al contractista 
els resultats dels assaigs següents, per a cada una de les sorres utilitzades:  

‐ Matèria orgànica (UNE EN 1744-1).  
‐ Terrossos d'argila (UNE 7-133).  
‐ Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE 7-244).  
‐ Compostos de sofre (SO3) respecte al granulat sec (UNE 146-506).  
‐ Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1).  
‐ Assaig petrogràfic  
‐ Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508).  
‐ Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2).  
‐ Equivalent de sorra (UNE 83-131).  
‐ Friabilitat de la sorra (UNE EN 1097-1).  
‐ Absorció d'aigua (UNE 83-133).  
‐ Assaig d’identificació per raigs X.  
‐ Assaig granulomètric (UNE EN 933-2)  

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca 
de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà 
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a 
l’article 81 de la norma EHE.  

 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 
pressupost d’autocontrol.  
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• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptarà la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball..  

En cas que les sorres calcàries no compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, 
es podran acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE_EN 933-9) compleix el 
següent:  

o Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe 
específica): ≤ 0,6% en pes  

o Resta de casos: ≤ 0,3% en pes  

També serà aplicable aquesta possibilitat als àrids procedents del matxuqueix de 
roques dolomítiques, sempre que s’hagi comprovat mitjançant l’examen petrogràfic i 
l’assaig descrit a la UNE 146.507 Parte 2, que no presenta reactivitat potencial àlcali.  

 

4.6.2 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars. 

EHE – 08.  

 

4.7 Àmbit 0524: Sorres per a mescles bituminoses 
 

4.7.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera  
‐ Inspecció del lloc de procedència.  
‐ Inspecció visual del material a la seva recepció.  
‐ Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions.  

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 
bituminosa, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents:  

Assaig Granulomètric (UNE 7139)  Cada 625 T (mínim 1 al dia)  

Equivalent de sorra (NLT-113)  Cada 625 T (mínim 1 al dia)  

Coeficient de neteja (NLT-172)  Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)  

Densitat relativa i absorció (NLT-154)  Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)  
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Índex d’adhesivitat (NLT-355)  Cada 6250 T (mínim 1 cada set.)  

Terrossos d’argila (UNE 7-133)  Cada 6250 T (mínim 1 cada ser.)  

Assaig d’identificació per raigs X  Per a cada subministrador  

 

En el cas de sorra artificial procedent de matxuqueig:  

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149) Cada 6250 T (mínim 1 cada set.) realitzat sobre 
el material gruixut abans de matxucar.  

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material 
component, es realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament 
en el lloc de procedència.  

Les mostres es prendran sobre el material acopiat, amb les indicacions particulars de 
la Direcció de les Obres.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’admeten toleràncies d’incompliment als valors indicats a l’especificació.  
En el cas que l’assaig d’índex d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el 
material quan l’assaig d’immersió-compressió realitzat sobre la mescla fabricada 
compleixi la condició indicada a les especificacions. Es podrà millorar l’adhesivitat del 
àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre producte sancionat per l’experiència, 
en tal cas caldrà establir les especificacions que hauran de complir tant les addicions 
com les mescles resultants.  

 

4.7.2 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars. 

 

4.8 Àmbit 0531: Graves per a formigons 
 

4.8.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera.  
‐ Inspecció del lloc de procedència.  
‐ Inspecció visual del material a la seva recepció i control de l’alçada dels acopis per tal 

d’evitar segregacions.  
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‐ Recepció periódica de la documentació que acrediti les característiques de les graves 
utilitzades segons especificacions. El termini de recepció serà fixat per la D.O. d’acord 
al control de producció de la planta.  

‐ Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista 
els resultats dels assaigs següents, per a cada una de les graves utilitzades:  

‐ Coeficient de forma (UNE 7-238).  
‐ Terrossos d'argila (UNE 7-133).  
‐ Partícules toves (UNE 7-134).  
‐ Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE 7-244).  
‐ Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1).  
‐ Contingut de Ió CL- (UNE EN 1744-1).  
‐ Contingut de matèria orgànica (UNE EN 1744-1)  
‐ Assaig petrogràfic  
‐ Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-506 i UNE 146-508).  
‐ Estabilitat, Resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2).  
‐ Absorció d'aigua (UNE 83-134).  
‐ Resistència al desgast Los Angeles (UNE EN 1097-2).  
‐ Assaig d’identificació per raigs X.  
‐ Assaig granulomètric (UNE EN 933-2).  

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca 
de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà 
necessari el control de recepció en obra, dels seus materials components, d’acord a l’indicat a 
l’article 81 de la norma EHE.  

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del 
pressupost d’autocontrol.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 
Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 
aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

 

4.8.2 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE – 08.  

 

4.9 Àmbit 0534: Graves per a mescles bituminoses 
 

4.9.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Recepció i aprovació de l’informe de la pedrera  
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‐ Inspecció del lloc de procedència.  
‐ Inspecció visual del material a la seva recepció.  
‐ Control de l’alçada dels acopis de material per a evitar segregacions.  

Assaigs: Abans de l’inici de les obres, o quan hi hagi un canvi de procedència i amb la 
freqüència màxima indicada durant la fabricació de la mescla, referida a tones de mescla 
bituminosa, es demanaran al contractista els resultats dels assaigs següents: Aquests assaigs 
es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.  

 

Assaig Granulomètric (UNE 7-139)  Cada 1680 T (mínim 1 al dia)  

Coeficient de neteja (NLT-172)  Cada 4200 T (mínim 2 per set.)  

% cares de fractura (NLT-358)  Cada 4200 T (mínim 2 per set.)  

Índex de llenques i agulles (NLT-354)  Cada 4200 T (mínim 2 per set.)  

Adhesivitat (NLT-166)  Cada 4200 T (mínim 2 per set.)  

Coeficient de desgast “Los Ángeles” (NLT-149)  Cada 8400 T (mínim 1 per set.)  

Densitat relativa i absorció (NLT-153)  Cada 8400 T (mínim 1 per set.)  

Assaig d’identificació per raigs X.  Per a cada procedència 

Coeficient de poliment accelerat (NLT-174) Cada 21000 T (minim 1 cada 
15d.) 

 

• Criteris de presa de mostra  

Abans de l’inici de la fabricació de la mescla, per tal d’acceptar un material component, 
es realitzaran els assaigs indicats sobre 4 mostres preses aleatòriament en el lloc de 
procedència.  

Durant la fabricació de la mescla, les mostres es prendran sobre el material acopiat, 
amb les indicacions particulars de la Direcció de les Obres.  

Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses les graves que incompleixin 
alguna de les especificacions indicades.  

En el cas que el coeficient de neteja no compleixi l’exigit, es podrà demanar el rentat de 
l’àrid i una nova comprovació.  

En el cas que l’assaig d’adhesivitat no resulti satisfactori, es podrà acceptar el material 
quan l’assaig de immersió-compressió (excepte en mescles drenants) realitzat sobre la 
mescla fabricada compleixi la condició indicada a les especificacions.  

Es podrà millorar l’adhesivitat del àrid escollit mitjançant activants o qualsevol altre 
producte sancionat per l’experiència, en tal cas caldrà establir les especificacions que 
hauran de complir tant les addicions com les mescles resultants.  
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4.9.2 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

 

4.10 Àmbit 0537: Filtrant per a drenatges 
 

4.10.1 Operacions de control de materials  
 

Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació  
del material:  

‐ Assaig granulomètric del material filtrant (NLT-104 / UNE 7-376).  
‐ Assaig granulomètric del material adjacent (NLT-104 / UNE 7-376)  
‐ Desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116).  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució 
del reblert.  

 

4.10.2 Operacions de control d’execució 
 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentarà el reblert. 

Inspecció visual del procés, amb comprovació del gruix de les tongades.  

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma en la coronació del 
reblert, i control de l’amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No es podrà iniciar l’execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d’assentament.  
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Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions, o en el seu defecte, el que indiqui la D.O.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

 

4.10.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

5.1-IC 1965 “Instrucción de Carreteras. Drenajes”  

5.2-IC 1990 “Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales”.  

 

4.11 Àmbit 0571: Tot - ú artificial per a subbases 
 

4.11.1 Operacions de control de materials  
 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del 
material:  

‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària.  
‐ 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària.  
‐ Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és menor.  
‐ Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3 o cada 2 dies si el volum executat és 

menor.  
‐ Assaig CBR (NLT-111), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  
‐ Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4500 m3 o cada 

setmana si el volum executat és menor.  
‐ 2 assaigs de determinació del percentatge d’elements de la fracció retinguda pel tamís 

5 UNE amb dues o més cares de fractura (NLT-358), cada 4500 m3  o cada setmana si 
el volum executat és menor.  

‐ Determinació de l’índex de llenques (NLT-354), cada 4500 m3 o cada setmana si el 
volum executat és menor.  

‐ Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig Próctor 
Modificat (NLT-108 / UNE 103-501) com a referència al control de compactació.  
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• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.  

 

4.11.2 Operacions de control d’execució 
 

Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució.  

Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha 
d’estendre la capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió 
carregat sobre ella.  

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les 
tongades d’execució i control de la temperatura ambient.  

Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 
3000 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).  

Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT103).  

Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la 
plataforma cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, 
punts de transició de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, 
en els mateixos perfils.  

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  

Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O. Els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada.  

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una 
pendent longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones 
de transició de peralt).  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de 
prova per part de la D.O.  
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No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha 
d’assentar compleixi les exigències del plec de condicions. No es considerarà control 
suficient l’efectuat durant l’execució de dita superfície si posteriorment ha hagut 
circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si s’observen defectes a 
judici de la D.O.  

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit 
establert al plec, o quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del 
material.  

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o 
superiors a les especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la 
mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota 
del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat.  

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a 
menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les capes corregides.  

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà 
per sí mateix causa de rebuig.  

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les 
limitacions establertes al plec de condicions.  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i 
de regularitat superficial.  

 

4.11.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars.  

6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes”  

 

4.12 Àmbit 0575: Sorres i graves en llit de paviments 
 

4.12.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Control de l’origen del material: recepció de l’informe de la pedrera o jaciment.  
‐ Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 

freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs 
d’identificació del material:  

‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3.  
‐ En el cas de graves, coeficient de neteja (NLT-172), cada 1500 m3  
‐ - Per a les sorres, contingut de materia orgànica (UNE 7-082) i terrossos d’argila (UNE 

7-133), cada 750 m3 de material.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  
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• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.  

 

4.12.2 Operacions de control d’execució 
 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  

Aportació de material.  

Estesa, humectació, i compactació de cada tongada (si és el cas).  

Allisada de la supefície de l'última tongada.  

Inspecció visual i control geomètric (gruix i planeïtat) de l’unitat acabada.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  

 
 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

 

4.12.3 Referències 
 

PG 3/75 Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 
213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i 
O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).  

 

4.13 Àmbit 0581: Capes granulars per a l’assentament de canonades 
 

4.13.1 Operacions de control de materials  
 

Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la 
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació 
del material:  

‐ Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària.  
‐ Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-

104), cada 2500 m3 o fracció diària.  
‐ Coeficient de neteja (NLT-172), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 

menor.  
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‐ Equivalent de sorra (NLT-113), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és 
menor.  

‐ Assaig CBR (NLT-111), cada 2500 m3 o fracció diaria si el volum executat és menor.  
‐ Coeficient de desgast “Los Angeles” (NLT-149), cada 2500 m3 o fracció diaria si el 

volum executat és menor.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris de les normes de procediment 
indicades en cada assaig.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent.  

 

4.13.2 Operacions de control d’execució 
 

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de 
terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible.  

Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 

Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control 
de la temperatura ambient.  

Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de  l’amplada 
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim.  

Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats.  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la D.O.  
 
 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 
regularitat superficial.  

 

4.13.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  
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4.14 Àmbit 1011: Ciments per a beurades, morters i formigons 
 

4.14.1 Operacions de control de materials  
 

Inspecció de les condicions de subministrament del ciment, d’acord a la norma RC03, i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides en 
aquesta instrucció.  

Control de recepció en obra: Abans de començar l’obra, i cada 300 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l’execució, es realitzaran els assaigs d’identificació previstos a 
la RC-03:  

 

 

Per altres tipus de ciment, consulteu la taula 13 de la RC-03.  

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. No 
serà necessari aquest control de recepció si es compleixen les dues condicions següents:  

La central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca 
de Qualitat, oficialment reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, d’acord 
a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE.  

L’esmentada planta de formigó disposa exclusivament de ciments amb marca de qualitat. Si 
algun dels ciments emmagatzemats no disposa de marca, es realitzaran assaigs a tots els 
ciments de la planta, i si algun d’ells no està homologat segons la RC-03, es podrà rebutjar el 
subministrament de formigó d’aquesta planta.  
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• Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-03. Per a cada lot de control 
s’extrauran dues mostres, una per tal de realitzar els assaigs de recepció i l’altre per ser 
conservada preventivament.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’aprovarà l’ús de ciments que no arribin a l’obra correctament identificats i amb el 
corresponent certificat de garantia.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. 
S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 
satisfactoris.  

 

4.14.2 Referències 
 

RC-03 "Instrucción para la Recepción de Cementos"  

 

4.15 Àmbit 1075: Emulsions bituminoses per a regs bituminosos 
 

4.15.1 Operacions de control de materials  
 

‐ Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions o elements d’emmagatzematge.  
‐ Recepció del certificat de qualitat del material  

Assaigs: 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministra de 
material rebut, i cada 30 t si arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels 
següents assaigs:  

‐ Càrrega de partícules (NLT-194).  
‐ Residu per destil·lació (NLT- 139).  
‐ Penetració sobre residu de destil·lació (NLT-124).  

Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la Direcció de 
les Obres podrà determinar l’execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir 
les condicions exigides en el plec.  
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En cas d’utilitzar àrid de cobertura, sobre cada procedència, i com a màxim amb els volums 
indicats, es realitzaran els següents assaigs:  

1  Assaig Granulomètric (UNE 7-139)  Cada 100 m3  

1  Coeficient de neteja (NLT-172)  Cada 100 m3  

2  Equivalent de sorra (NLT-113)  Cada 100 m3  

1  Humitat (NLT-102)  Cada 25 m3  

 

• Criteris de presa de mostra  

A la recepció de l’obra, es farà una presa de mostres, segons la norma NLT-121 pel  
lligant. Si procedeix, en el cas del reg d’imprimació, la presa de mostra del àrid es 
farà segons la norma NLT-148. L’assaig d’humitat es realitzarà immediatament  
abans de ser utilitzat l’àrid.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Els resultat dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir les 
limitacions establertes en el plec.  

 

4.15.2 Operacions de control d’execució 
 

Execució d’un tram de prova que es tractarà, a nivell de control, com un lot d’obra. 

Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el reg i observació de l’efecte de 
pas de un camió carregat.  

Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.  

Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.  

Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.  

Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques bandes de 
paper col·locades sobre la superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és  
el cas. El nombre de determinacions l’establirà la D.O. 

  

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O. 
 
 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.  
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Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba 
d’impulsió i la velocitat del equip, ajustant-se a les deduïdes del tram de prova. 

Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies  
indicades en el plec. 

La dotació mitjana del lligant resultant del amidaments haurà d’estar compresa en 
l’interval: Dotació patró ± 10%  

L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la 
mitjana, no més grans del 15% transversalment i del 10% longitudinalment.  

 

4.15.3 Referències 
 

PG 3 amb les corresponents modificacions 

 

4.16 Àmbit 2011: Formigó en capes de neteja i anivellament 
 

4.16.1 Operacions de control de materials  
 

Aprovació de la dosificació presentada pel contractista  

Control de les condicions de subministrament.  

Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra 
(màxim 4 assaigs per dia).  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la 
norma EHE.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures 
realitzades queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 
dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 
corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.  
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4.16.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja.  

Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.  

Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor).  
 

• Criteris de presa de mostra 

 Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la D.O.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 
D.O.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

 

4.16.3 Referències 
 

EHE - 08  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

 

4.17 Àmbit 2018: Formigó armat en estructures 
 

4.17.1 Operacions de control de materials  
 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies 
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per 
a cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el 
formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  

Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, 
es realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 
85.2 de la EHE.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament. En particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i 
en el contingut de ciment (control de durabilitat).  
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Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada dues 
setmanes si es consumeix menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes que 
s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, deixant la cinquena en reserva), 
segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per cadascuna de les sèries, es controlarà la 
consistència del formigó, segons UNE 83-313. . Aquest criteri suposa que la resistència del 
formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre de sèries segons l’article 88.4 de 
la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central amb 
disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al 
doble, amb les condicions allà indicades.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la 
norma EHE.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Es seguiran els criteris de la norma EHE:  

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori 
(fcm), haurà de superar el valor exigit al formigó amb marge suficient, de manera que 
sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix l’execució en obra, la 
resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera 
aproximació, i segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la 
EHE, es pot suposar que:  

fcm = fck + 8 (N/mm2)  

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència 
obtinguts en cada una de les 6 sèries (xi), ordenats de forma que  

x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6  

verifiquen:     x1 + x2 - x3 = fck  

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la 
dosificació i/o procés d’execució fins a obtenir assaigs característics acceptables.  

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec.  

L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures 
realitzades, queda dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben 
dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada 
corresponent, procedint a la correcció de la dosificació.  

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà 
d’acord a l’article 88.4 de la norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 
de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació:  

fest = 0,9 fck LOT ACCEPTAT  

fest < 0,9 fck Actuacions possibles:  
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Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest.  

Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) 
(article 89 norma EHE).  

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2).  

 

4.17.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  

Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.  

Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 
d’encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar.  

Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal 
d’evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.  

Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la  
temperatura i condicions ambientals.  

Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  

Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 
formigonat.  

Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 
d’acabat.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 
de la norma EHE.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la 
D.O.  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà encarregar 
assaigs informatius (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per  
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides.  
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4.17.3 Referències 
 

EHE – 08  

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

 

4.18 Àmbit 3511: Paviments de mescles bituminoses en calent tipus D, S i G (Tancades) 
 

4.18.1 Operacions de control de materials  
 

Fórmula de treball: Per a cada barreja d’àrids analitzada, es realitzaran els assaigs següents 
amb un mínim de 3 dosificacions diferents de betum:  

‐ 1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164).  
‐ 1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165).  
‐ 1 Assaig Marshall complet (sèries de 6 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 

densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168).  
‐ 1 Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162).  
‐ 1 Assaig de deformació plàstica (Wheel Tracking) (NLT-173) (en cas de capes de 

trànsit i intermitja).  
 
Control de fabricació.  
 

‐ Inspecció a la planta de fabricació. Cada 1200 t de mescla fabricada o amb freqüència 
diària si s fabrica menys material, es realitzaran els següents assaigs:  
 
Sobre la mescla d’àrids (en blanc)  
 

‐ 1 Assaig Granulomètric (UNE 7-139)  
‐ 1 Equivalent de sorra (NLT-113)  
‐ Inspecció visual del material en cada element de transport. Control de la temperatura 

de la mescla.  
 
Control de recepció.  
 

‐ Cada 1200 t de material, o amb freqüència diària si es fabrica menys material:  
‐ 1 Assaig de dosificació de betum (NLT-164)  
‐ 1 Assaig granulomètric sobre l’àrid recuperat (NLT-165)  
‐ 1 Assaig Marshall complet (sèries de 3 provetes) (NLT-159), amb determinació de la 

densitat i  percentatge de buits de la mescla (NLT-168). En paral·lel, es prepararan 6 
provetes mes per assajar a tracció indirecta (3 al laboratori  
d’autocontrol i les altres 3 al de l’ETSCCPB).  

‐ Cada 5000 t de material, o amb freqüència setmanal si es fabrica menys material:  
Assaig d’Immersió-Compressió (NLT-162)  
 
 

• Criteris de presa de mostra  

Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred es prendran aleatòriament en la cinta 
subministradora i abans d’entrar en l’assecador.  

El control de recepció es realitzarà sobre mostres preses aleatòriament en els camions 
receptors de la descarrega de la planta.  

Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, es realitzarà un durant el 
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matí i l’altre per la tarda.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids en fred i la 
granulometria resultant calculada a partir del pesos teòrics de cada mida en calent, no 
superaran les toleràncies indicades respecte a la fórmula de treball.  

Els resultats de l’assaig Marshall (mitjana de les 3 provetes), equivalent de sorra i 
contingut de betum hauran de complir les condicions especificades.  

Les resistències conservades deduïdes de l’assaig d’immersió-compressió compliran 
les limitacions fixades en el Plec de Prescripcions Tècniques.  

Es rebutjarà el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els 
marges de temperatura establerts.  

Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de 
funcionar correctament. En cas contrari s’interromprà la fabricació i es procedirà a la 
seva reparació o substitució.  

 

4.18.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra.  

Inspecció de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.  

Inspecció permanent dels processos de estesa i compactació.  

Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.  

Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el 
procés de compactació.  

Cada 1200 t de mescla compactada, o amb freqüència diària si s’utilitza menys 
material:  

Extracció de 8 testimonis de la capa compactada i determinació del gruix, densitat i % 
de buits (NLT-168), i assaig a tracció indirecta.  

Cada 10 m , i en punts singulars com ara tangents de corbes verticals i horitzontals:  

Determinació, mitjançant claus de referència amb precisió de mm, de la cota a l’eix i a 
banda i banda de la plataforma.  

Comprovació de l’amplada de la plataforma.  

En obres de nova construcció: comprovació de la regularitat de la superfície acabada 
mitjançant el mètode IRI (NLT-332). Es controlaran el 100 % dels carrils.  

Per a capes de trànsit, cada 5000 m2:  
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Resistència al lliscament (NLT-175), desprès de 2 mesos d’acabada l’estesa de la 
capa. 

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiran els criteris que en cada cas determini la D.O. Els testimonis de la capa de 
mescla bituminosa s’extrauran en punts repartits al llarg de l’extensió del lot i situats 
aleatòriament respecte a la secció transversal.  

Es tindrà especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 
m en les zones en que coincideixi una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent 
transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a comprovar que no queden 
zones amb desguàs insuficient.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Només s’acceptarà el tram de prova i per tant, s’iniciarà la producció de la mescla 
bituminosa, quan es compleixin les condicions establertes referents a compactació, 
geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, es procedirà a la 
realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la 
fórmula de treball i/o procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.  

El lot de control definit en el procés d’execució (jornada diària o 1200 t) s’haurà 
d’acceptar o rebutjar globalment. Les condicions d’acceptació són les següents:  

El valor mig dels resultats individuals dels assaigs realitzats en un lot haurà de complir 
les condicions especificades.  

La D.O. podrà acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de 
densitats, sempre que en l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació 
fiable amb l’extracció de testimonis. En tot cas, el nombre mínim de testimonis extrets 
per lot no serà inferior a 3.  

Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones 
que retinguin aigua sobre la superfície, hauran de ser corregides segons les 
instruccions de la D.O.  

 

4.18.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars  

 

4.19 Àmbit 4511: Barres corrugades per armat de formigó 
 

4.19.1 Operacions de control de materials  
 

Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:  

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 
32 de la norma EHE.  
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Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.  

Assaigs de control (control normal de la EHE):  

Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, 
mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt 
de barres d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre 
dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: Comprovació de la secció equivalent.  

Comprovació de les característiques geomètriques de les barres.  

Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).  

Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i 
subministrador, es determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega 
i allargament de trencament) segons la norma UNE 7-474.  

En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra 
(segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 
36-068).  

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un 
país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà 
de 20 a 40 t. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la norma 
UNE 36-068 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de 
producte.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant 
segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE.  

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):  

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es 
rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions 
resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà 
acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.  

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el 
certificat específic d’adherència.  

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre 
noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les 
quatre determinacions resultin correctes.  

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions 
establertes, totes les barres d’aquell diàmetre existents a l’obra i les que es rebin 
posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes per lot. El 
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lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues 
resulten incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes 
d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos 
supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor.  

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les 
operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés.  

 

4.19.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista.  

Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació 
dels següents punts:  

‐ Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades.  
‐ Rectitud.  
‐ Lligams entre les barres.  
‐ Rigidesa del conjunt.  
‐ Netedat de les barres.  

 
 

• Criteris de presa de mostra  

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones 
que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades.  

 

4.19.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

EHE – 08  

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 
1ª modificació: UNE 36-068-96 1M  
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4.20 Àmbit 4521: Malla electrosoldada per armat de formigó 
 

4.20.1 Operacions de control de materials  
 

Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:  

Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 
32 de la norma EHE.  

Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.  

Assaigs de control (control normal de la EHE):  

Les malles d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, 
mitjana entre 12 i 25 mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt 
de malles d’acer del mateix subministrador, designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. 
Sobre dues provetes del lot, es realitzaran els assaigs següents:  

‐ Comprovació de la secció equivalent.  
‐ Comprovació de les característiques geomètriques de les barres que formen la malla.  
‐ Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068).  

Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra, per a cada tipus de malla (definit per 
subministrador i designació), es determinaran les característiques mecàniques de l’acer de les 
barres principals que integren la malla (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) sobre 
dues provetes segons la norma UNE 7-474. També s’inclourà l’assaig de desenganxament de 
nusos, segons UNE 36-462.  

En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra 
(segons EHE apartat 90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 
36-068).  

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un 
país de la CEE, es podran augmentar al doble els límits de definició del lot, es a dir, es passarà 
de 20 a 40 t. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la norma 
UNE 36-092 i a la EHE. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans 
de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de 
producte.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No es podran utilitzar malles d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant 
segons el prescrit en l’article 90.1 de la EHE.  

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE):  

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es 
rebutja si les dues surten incorrectes. Quan només una de les dues determinacions 
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resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 noves mostres del lot, que serà 
acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes.  

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el 
certificat específic d’adherència.  

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre 
noves determinacions corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les 
quatre determinacions resultin correctes.  

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions 
establertes, totes les malles d’aquell tipus existents a l’obra i les que es rebin 
posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues provetes de cada 
diàmetre principal per lot de malla. El lot s’accepta quan les dues comprovacions 
resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten incorrectes. En cas d’un únic 
resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes (diàmetre principal) d’aquell lot. S’accepta 
aquest lot quan el valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i 
tots ells superen el 95% d’aquest valor. S’aplicarà el mateix criteri per valorar el resultat 
de l’assaig de desenganxament de nusos.  

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les 
operacions de soldadura i es procedirà a la revisió completa del procés.  

 

4.20.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Recepció i aprovació de l’informe d’especejament per part del contractista.  

‐ Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb 
observació dels següents punts:  

‐ Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.  
‐ Rectitud.  
‐ Lligams entre les barres.  
‐ Rigidesa del conjunt. Netedat dels elements..  

 
• Criteris de presa de mostra  

  
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones 
que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 
adequades.  
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4.20.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

UNE 104-231-88 1R  

EHE -08  

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 
1ª Modificació (UNE 36-068-96 1M)  

UNE 83-607-94 “Hormigones y morteros proyectados. Recomendaciones de  
utilización”.  

RPS (ACI-506)/66 "Recommended Practice for Shotcreting."  

UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado."  

 

4.21 Àmbit 5041: Plaques de senyalització vertical 
 

4.21.1 Operacions de control de materials  
 

Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents 
comprovacions:  

Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de 
qualitat on es garanteixen les condicions del plec.  

Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals 
subministrades.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

 

No s’acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats 
de qualitat del fabricant.  

L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al 
pla de mostreig establert per a un “nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” 
(NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:  
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Nombre d’elements de 
la mostra  Nivell de qualitat acceptable: 4,0  

 
Nº màxim d’unitats 
defectuoses per a acceptació 
del lot  

Nº mínim d’unitats 
defectuoses per a rebuig 
del lot  

2 a 5  0  1  

8 a 13  1  2  

20  2  3  

32  3  4  

50  5  6  

80  7  8  

125  10  11  

 

Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les 
operacions de control definides.  

 

4.21.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals.  

Inspecció visual de l’estat general dels senyals i la seva visibilitat.  

Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i 
colorimètriques (coordenades cromàtiques i factor de luminància) en la zona  
retrorreflectant.  

Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O.  

El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris 
indicats en l’apartat de control de materials (S).  
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• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Els criteris d’acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es  
corresponen als indicats en l’apartat de control de materials (nivell 4,0).  
Correcció a càrrec del contractista dels defectes observats.  

 

4.21.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

Ordre Circular 325/97T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras (Ministerio 
de Fomento).  

"Recomendaciones para el Empleo de Placas Reflectantes en la Señalización  
Vertical de Carreteras" MOPU  

UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa 
de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa."  

UNE 135-320-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo".  

UNE 135-321-91 EXPERIMENTAL "Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de 
aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, características y métodos de ensayo".  

UNE 135-330-93 EXPERIMENTAL "Señalización vertical. Señales metálicas retrorreflectantes 
mediante láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo".  
 

UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retrorreflectante,  
pinturas. Características y métodos de ensayo".  

UNE 38-337-82 “Aluminio y aleaciones de aluminio para forja.”  

 

4.22 Àmbit 5061: Suports per a barreres de seguretat 
 

4.22.1 Operacions de control de materials  
 

Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat.  

Cada 20 T, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran 
els següents assaigs:  

Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE 
7-474-1).  

Cada 256 m de barrera de seguretat (65 suports), es realitzaran les següents comprovacions:  

Determinació en obra del gruix de galvanitzat (mètode magnètic) (UNE 37-501).  
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Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La  

D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i atenent als criteris de les 
normes d’assaig especificades en cada cas.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran els materials que no arribin acompanyats dels corresponents certificats 
de qualitat del fabricant.  

Els resultats dels assaigs han d’estar d’acord a les especificacions indicades. En cas 
d’incompliment d’alguna característica, es prendran dues mostres més del mateix lot per 
tal de realitzar l’assaig amb disconformitat. S’acceptarà el lot quan els resultats de les 
dues determinacions resultin conformes a les especificacions del plec.  

 

4.22.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Comprovació de la resistència del terreny natural amb un assaig d’aplicació de força al 
suport clavat (veure especificacions). Es realitzarà, com a mínim, 1 determinació cada 
400 m de barrera de seguretat (O.C. 321/95).  

Inspecció de les característiques dels fonaments singulars dels suports (sobre terrenys 
poc resistents o massa durs i estructures).  

Comprovació del replanteig i toleràncies d’acabat en un 10 % dels suports.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del Contractista dels defectes observats.  

 

4.22.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

NBE EA-95 “Estructuras de acero en edificación.”  
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4.23 Àmbit 5511: Elements de fosa per a marcs i tapes 
 

4.23.1 Operacions de control de materials  
 

Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques 
d’identificació del fabricant, d’acord a EN 124, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on 
es garanteixen les condicions exigides al plec.  

Control geomètric i de pes, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons EN 124  

A criteri de la D.O. es realitzarà l’assaig d’aplicació de la càrrega de control (EN 124), amb 
determinació de la fletxa residual després de l’aplicació de 2/3 de dita càrrega.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La  

D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, 
segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les indicacions de la D.O.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant.  

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir 
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 

4.23.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment. 

Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment  

 

• Criteris de presa de mostra  

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  
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4.23.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

PPTG-TSP-86 “Pliego de Prescripciones Tècnicas Generales para Tuberias de Saneamiento 
de Poblaciones”  

 

4.24 Àmbit 5521: Elements prefabricats de formigó 
 

4.24.1 Operacions de control de materials  
 

Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les 
peces, com ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc.  

 
• Controls de fabricació  

La empresa subministradora avisarà a la DO, al menys amb una setmana d’anticipació, 
de l’inici de la campanya de fabricació, per tal de enviar, si correspon, un inspector a 
fàbrica. L’inspector enviat tindrà accés als registres de control de qualitat on figuren les 
mesures de paràmetres dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el 
transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament de la producció, es realitzaran els 
controls següents:  

Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de 
fabricació i d’autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.  

Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi 
respecte als documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements 
acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris 
d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  

Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de 
que sigui suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.  

Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència 
entre aquesta marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els 
materials corresponents i les peces del lot.  

Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’aplicació efectiva dels controls.  

Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega 
de les peces.  

Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i 
comprovació de la fabricació corresponent a l’obra i dels controls efectuats.  

 
• Controls de recepció a obra  

Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  

Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de 
cada lot, incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, 
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geomètriques i altres que justifiquin a’adequació del producte a les exigències del plec de 
condicions.  

Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o 
imperfeccions, etc.  

Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a les 
normes de procediment corresponents.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el 
Plec de Condicions Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de 
garantia i identificacions corresponents.  

Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes 
amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el 
Contracte que regula l’execució de les obres.  

 

4.24.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que 
presentin danys deguts al transport.  

‐ Replanteig de la situació de les peces.  
‐ Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.  
‐ Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.  
‐ Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.  
‐ Inspecció visual de la unitat acabada.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es faran segons les indicacions de la D.O.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contratista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els  
defectes d'execució.  
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4.24.3 Referències 
 

EHE – 08   

 

4.25 Àmbit 7041: Pintures en marques vials 
 

4.25.1 Operacions de control de materials  
 

Inspecció visual del material en cada subministrament, i recepció del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant.  

Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els 
resultats dels assaigs següents:  

 Pintures convencionals (alcídiques), (mostra: un envàs original)  
 

‐ Consistència (UNE 48-076).  
‐ Temps d’assecatge (UNE 135-202).  
‐ Matèria fixa (UNE 48-087).  
‐ Contingut en lligant (UNE 48-238).  
‐ Contingut en pigment (UNE 48-178)  
‐ Densitat relativa (UNE 48-098).  
‐ Estabilitat (UNE 48-083) (dins l’envàs i en dilució).  
‐ Resistència al sagnat (UNE 135-201 12.84)  
‐ Aspecte.  
‐ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2).  
‐ Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).  
‐ Poder de cubrició (UNE 48-081).  
‐ Flexibilitat (MELC 12.93)  
‐ Envelliment artificial (UNE 48-251 12.94)  

 
Termoplàstics, (mostra: un sac original):  

 
‐ Densitat relativa (UNE 48-098).  
‐ Punt de reblaniment (UNE 135-222).  
‐ Temperatura d’inflamació (UNE 104-281 / 1-12)  
‐ Temps d’assecatge (UNE 135-202)  
‐ Contingut en lligant (UNE 48-238) 
‐ Contingut en pigment (UNE 48-178)  
‐ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2)  
‐ Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).  
‐ Estabilitat al calor (UNE 135-221).  
‐ Envelliment artificial (UNE 48-251)  
‐ Resistència a l’abrasió (MELC 12.130) (UNE 56-818)  
‐ Resistència al flux (UNE 135-223)  

 
Plàstics, (mostra: un envàs original):  

 
‐ Densitat relativa (UNE 48-098).  
‐ Temps d’assecatge (UNE 135-202)  
‐ Contingut en lligant (UNE 48-238) 
‐ Contingut en pigment (UNE 48-178)  
‐ Aspecte.  
‐ Color (coordenades cromàtiques) (UNE 48-073 /2)  
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‐ Factor de lluminància (UNE 48-073 /2).  
‐ Resistència a la immersió a l’aigua (MELC 12.91) (UNE 48-144)  
‐ Envelliment artificial (UNE 48-251)  
‐ Microesferes, (mostra: un sac original):  
‐ Contingut de microesferes defectuoses (UNE 135-282).  
‐ Índex de refracció (UNE 135-283).  
‐ Resistència a agents químics (UNE 135-284)  
‐ Granulometria (UNE 135-285).  

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als 
àlcalis (UNE 48-144).  

Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’inici de l’activitat, o que la DO no els 
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu 
càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.  

 
• Criteris de presa de mostra  

La presa de mostres de pintures, termoplàstics i plàstics d’aplicació en fred, es realitzarà 
d’acord a les indicacions de la norma UNE 135-200 (2). En el cas de microesferes, els 
criteris correspondran a la UNE-EN-1423.  

En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’identificació es 
realitzarà amb els següents criteris:  

‐ Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire.  
‐ Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la 

màquina.  
‐ Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components. 
‐ Microesferes: 3 pots d’1 kg a la sortida de la màquina, obtinguts al 

començament, a la meitat i al final del buidat del tanc, i sobre 1 sac original de 25 
kg.  

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de  
repetir algun assaig.  

 
• Interpretació dels resultats i actuació en cas d’incompliment  

No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant, d’acord a les especificacions del plec.  

Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas 
d’incompliment, es repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, 
acceptant-se el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  

 

4.25.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’aplicar la pintura, condicions de 
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc. 

Aprovació del sistema d’aplicació per part de la D.O.  
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Replanteig dels punts on s’ha de pintar.  

Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.  

Cada 3000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la 
dosificació de pintura i microesferes (UNE 135-274), sobre, com a mínim:  

‐ 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.  
‐ 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar 

transversalment a la línia on ha de passar la màquina espaiades 40 m com a 
mínim. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.  

Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant 
un sistema d’avaluació dinàmic “in situ”:  

‐ Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE 135-270), als 30, 
180 i 730 dies de la seva aplicació.  
 
 

• Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris indicats a la UNE-EN-1436 i en les 
respectives normes de procediment de cada assaig.  

 
• Interpretació de resultats i actuació en cas d’incompliment  

La unitat d’obra s’ha d’executar d’acord a les condicions indicades al plec. El contractista 
haurà de corregir els defectes observats.  

Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les 
toleràncies indicades a la norma UNE 135-200 (2).  

Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les làmines 
metàl·liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions 
tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en funció del 
coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.  

Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que 
presentin, en qualsevol dels períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors 
inferiors als especificats.  

 

4.25.3 Referències 
 

UNE 135-200-94 (2) EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: 
marcas viales. Características y métodos de ensayo. Parte 2: Materiales. Precualificación e 
identificación."  

UNE 135-280-94 EXP "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. 
Microesferas de vídrio. Características y métodos de ensayo".  

8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales"  
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4.26 Àmbit 7521: Rigoles de formigó 
 

4.26.1 Operacions de control de materials  
 

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐ Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-
025) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  

‐ Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026. 

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per 
tal de realitzar els següents assaigs:  

‐ Resistència a flexió (UNE 127-028)  
‐ Absorció d’aigua (UNE 127-027) 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la 
norma UNE 127-025.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una 
de les 3 mostres,  les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.  

 

4.26.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les 
peces de rigola.  

Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  
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Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.  

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la D.O.  

 

4.26.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 
características, designación, marcado y control de recepción.”  

 

4.27 Àmbit 7511: Vorades de formigó 
 

4.27.1 Operacions de control de materials  
 

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐ Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-
025) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  

‐ Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026. 

Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per 
tal de realitzar els següents assaigs:  

‐ Resistència a flexió (UNE 127-028)  
‐ Absorció d’aigua (UNE 127-027)  
‐ Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83302, 

83-303 i 83-304)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la 
norma UNE 127-025.  
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• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament.  

En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una 
de les 3 mostres,  les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les 
especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.  

 

4.27.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de vorada.  

Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.  

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.  

 
• Criteris de presa de mostra 

 Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la D.O.  

 

4.27.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, 
características, designación, marcado y control de recepción.”  
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4.28 Àmbit 7531: Panot de morter i paviment de peces prefabricades de formigó per a voreres 
 

4.28.1 Operacions de control de materials  
 

En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:  

‐ Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127- 
001) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.  

‐ Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001  

Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna  i 3 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs:  

Sobre 3 mostres de 3 peces:  
 

‐ Absorció d’aigua (UNE 127-002) 
‐ Gelabilitat (UNE 127-004)  
‐ Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista (UNE 127-003)  

 
Sobre 3 mostres de 3 peces:  
 

‐ Resistència al xoc (UNE 127-007)  
 
Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna:  
 

‐ Resistència a flexió (UNE 127-006)  
‐ Estructura (UNE 127-001)  
‐ Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-005 /1) (2 peces de cada mostra)  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la D.O. i els criteris de la 
norma UNE 127-001.  

 
• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin 
correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del 
fabricant.  

La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% 
del subministrament.  

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del 
mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.  
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4.28.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces 
de panot.  

Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.  

Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec.  

Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les 
instruccions de la D.O.  

 

4.28.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra."  

 

4.29 Àmbit 8031: Tubs circulars per a clavegueres i col·lectors 
 

4.29.1 Operacions de control de materials  
 

En cada subministrament:  

‐ Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts.  
‐ Comprovació de les dades de subministra exigides (albarà o etiqueta).  
‐ Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec.  
‐ Comprovació dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (tubs i unions).  

 
Per a cada peça es realitzaran:  
 

‐ 5 determinacions del diàmetre interior.  
‐ 5 determinacions de la longitud. 
‐ Desviació màxima respecte la generatriu.  
‐ 5 determinacions del gruix.  
‐ 5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoplament.  
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Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs 
(Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de 
poblaciones (MOPU)):  
 

‐ Assaig d’estanqueitat del tub.  
‐ Resistència a l’aixafament.  
‐ Resistència a la flexió longitudinal.  
‐ Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanqueitat del 

conjunt format per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país 
de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de 
producció establert en la marca de qualitat de producte.  

 

• Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris del “Pliego de prescripciones técnicas 
generales para tuberias de saneamiento de poblaciones” (MOPU).  

 
• Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment.  

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i 
acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer 
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 
100% del subministrament.  

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 
determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba 
dins de les toleràncies fixades.  

En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, 
acceptant-se el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les 
especificacions.  

En cas d’incompliment en els assaigs de resistència i d’estanqueitat, es repetirà el 
control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan el resultat 
d’ambdues determinacions sigui conforme a les especificacions.  

 

4.29.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les 
toleràncies d’execució, en especial en referència a les pendents.  

Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin 
defectes.  

Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara 
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unions amb pous i arquetes.  

Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) En el cas de tubs en xarxa 
de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  

Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanqueitat sobre un 
10 % de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberias de saneamiento de poblaciones 
(MOPU)).  

Revisió general: Abans de la recepció provisional de l’obra, es comprovarà el bon 
funcionament de la xarxa abocant aigua des dels pous de registre de capçalera o, 
mitjançant cambres de descàrrega si existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en 
els pous de registre aigües avall. (PPTG Tuberias de saneamiento de poblaciones 
(MOPU)).  

 
• Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les instruccions de la D.O. en la realització dels controls previstos.  
 

• Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
Correcció per part del contractista dels defectes observats.  

 

4.29.3 Referències 
 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions  

EHE – 08  

PPTG-TSP/86 “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones.”  

ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer 
pipe."  

 

4.30 Àmbit G020: Conductors de coure o alumini 
 

4.30.1 Operacions de control de materials  
 

Les tasques de control de qualitat de conductors de coure o alumini, són les 
següents:  

‐ Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves de rutina exigits a totes les partides.  

‐ Control de la documentació tècnica subministrada  
‐ Verificar l’adequació dels conductors als requisits dels projecte.  
‐ Control final d’identificació. 

Realització i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord al que s’especifica 
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en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.  

• Assaigs:  

A la taula següent s’especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de 
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:  

ASSAIG  NORMA  

Rigidesa dielètrica  Documentació fabricant  

Resistència d’aïllament  Documentació fabricant  

Resistència elèctrica dels conductors  UNE 20003  

 UNE 21022  

Control dimensional  Documentació fabricant  

Extinció de flama  UNE 20432  

Densitat de fums  UNE 21172  

Despreniment d'halògens  UNE 21147  

 

A la següent taula s’especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats 
(*) seran exigibles segons criteri de la DO quan les exigències del lloc ho determini i les 
característiques dels conductors corresponguin a l’assaig especificat.  

ASSAIG  EXIGIT AL FABRICANT  EXIGIT A RECEPCIÓ  

Rigidesa dielèctrica  100%   

Resistència d’aïllament  100%   

Resistència elèctrica dels 
conductors 100%  

 

Control dimensional  1 assaig per tipus (*)  1 assaig per tipus (*)  

Extinció de flama  1 assaig per tipus (*)  1 assaig per tipus (*)  

Densitat de fums  1 assaig per tipus (*)  1 assaig per tipus (*)  

Despreniment d'halògens  
1 assaig per tipus (*)  1 assaig per tipus (*)  

 

Per tipus s’entén aquells conductors amb característiques iguals.  
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Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi 
una supervisió per part de la DO o empresa especialitzada.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Per a la realització dels assaigs, s’escollirà aleatòriament una bovina del lot d’entrega, a 
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  

 
• Interpretacions de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
Direcció d’Obra, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la 
composa.  

 

4.30.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar són les següents: Comprovació de la 
correcta instal.lació dels conductors Verificar que els tipus i seccions dels conductors 
s'adeqüen a l’especificat al projecte Verificar la no existència d’empalmaments fora de 
les caixes Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l’ús de borns de 
connexió adequats Verificar l’ús adequat dels codis de colors Realització i emissió 
d’informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d’acord amb el que s’especifica 
a la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.  

Assaigs: ASSAIG NORMA  

Resistència d’aïllament  REBT>1000 Ù/V, minim 0,25 MÙ  

Rigidesa dielèctrica  REBT  

Caiguda de tensió  REBT < 3% Enllumenat, 5% Força  

 

• Criteris de presa de mostra  
 

‐ Resistència d’aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
‐ Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
‐ Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment  

 
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini 
la Direcció d’Obra.  



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 22 – Pla de control de qualitat  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
57 

 

4.31 Àmbit T315: Cables de baixa tensió 
 

4.31.1 Operacions de control de materials  
 

Les tasques de control de qualitat per cables de BT les desenvoluparan la Direcció d’Obra (DO) 
i l’Empresa de Control de Qualitat (ECQ) que oportunament es nomeni, essent feines pròpies 
de cadascuna les què a continuació es detallen:  

Direcció d’Obra, tasques pròpies:  
 

‐ Sol·licitar del fabricant el certificat de les característiques tècniques dels materials 
escollits.  

‐ Control de la documentació tècnica subministrada.  
‐ Control del transport des de fàbrica fins a l’obra i control de càrrega i descàrrega.  
‐ Control final d’identificació del material i lloc d’emplaçament.  

 
Empresa de Control de Qualitat, tasques pròpies:  
 

‐ Demanar al fabricant els certificats de recepció dels materials emprats en la fabricació, 
conforme han passat el seu control de qualitat (aïllants, fil de coure, pantalles d’alumini, 
etc.).  

‐ Sol·licitar del fabricant el protocol de proves que tingui establert per a la recepció de  
materials.  

‐ Inspecció i control visual en fàbrica durant el procés de fabricació i/o d’assaig.  
‐ Inspecció i emissió d’informe amb resultats dels assaigs realitzats d’acord amb el que 

s’especifica en la taula d’assaigs i de quantificació dels mateixos.  
 
 

• Assaigs:  

En la següent taula s’especifiquen els controls a efectuar en cables de BT i les normes 
aplicables en cada cas.  

Assaig Norma 

Combustió  

UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 
UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc UNE 
21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió  

Densitat de fums  

UNE 20427. Assaig de cables sotmesos a un incendi 
UNE 20432. Assaigs de cables sotmesos al foc UNE 
21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió  

Despreniment 
d’halògens  

UNE 21147. Assaig dels gasos despresos durant la 
combustió  

Tolerància de la 
secció real dels 
conductors 

UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec. 

Conductivitat  UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb 
dielèctric sec  
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Resistència elèctrica  UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb  

dels conductors  dielèctric sec  

Tensió nominal  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables  

Tensió d’assaig  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables  

Tensió de prova  UNE 21143. Assaig de cobertes exteriors de cables  

 

Càrrega de ruptura UNE 21123. Cables de transport d’energia aïllats amb dielèctric sec  

En la següent taula s’especifica el número de controls a efectuar en cabines de BT, 
segons s’exigeix per Direcció d’Obra al fabricant i a l’Empresa de Control de Qualitat.  

Assaig Exigit al fabricant Exigit a l’ECQ 

Combustió  1 assaig / 
tipus·sèrie  

1 assaig / 
tipus·sèrie  

Densitat de fums  1 assaig / 
tipus·sèrie  

1 assaig / 
tipus·sèrie  

Despreniment d’halògens  1 assaig / 
tipus·sèrie  

1 assaig / 
tipus·sèrie  

Tolerància de la secció real dels 
conductors  

100%  Extensiu 100%  

Conductivitat  100%  100%  

Resistència elèctrica dels 
conductors  100%  100%  

Tensió nominal  0  100%  

Tensió d’assaig  0  100%  

Tensió de prova  100%  100%  

Càrrega de ruptura  0  100%  

 

Per tipus s’entén aquells equips amb característiques tècniques iguals. Per sèrie s’entén 
aquells equips del mateix tipus i que responen a un procés de fabricació continu en el 
temps. Davant qualsevol dubte en aquest criteri prevaldrà allò que estableixi la Direcció 
d’Obra.  

Els assaigs corresponents a l’Empresa de Control de Qualitat consistiran en el control 
visual dels assaigs realitzats pel propi fabricant, si s’escau.  
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• Criteris de presa de mostra  

S’hauran d’assajar totes les bobines de cable objecte de la comanda.  

L’assaig de tolerància de la secció real dels conductors (mesura del diàmetre i gruix dels 
aïllants i del cable conductor) es repetirà novament a la meitat aproximada del seu 
consum i també quasi al final de la mateixa, només en un 50 % de les bobines triades 
per l’assaig original. 

 
• Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

Els resultats dels assaigs han de complir les especificacions fixades pel plec de 
prescripcions tècniques del projecte adjudicat. Les bobines de cable rebutjades seran 
emmagatzemades i marcades inequívocament per evitar la seva utilització en l’obra. 
Aquest material quedarà retingut fins garantir el seu retorn al fabricant sense possibilitat 
de recuperació per a l’obra actual.  

Es realitzarà un control extensiu de la tolerància de la secció real dels conductors al llarg 
de la bobina i, segons criteri de la Direcció d’Obra, podrà ésser acceptat o rebutjat tot o 
part del material que composa la bobina.  

 

4.31.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

La tasca de control de qualitat a desenvolupar per la Direcció d’Obra és:  
Marcar prèviament totes les fases que es desconnecten controlant la seqüència de fases 
existent.  

Les tasques de control de qualitat a desenvolupar per l’Empresa de Control de Qualitat 
són:  

‐ Comprovar el correcte ús del codi de colors i les fases que s’identifiquen.  
‐ Verificar que el marcatge (amb materials adients) de tots els extrems i puntes de 

cables identifica els circuits de forma inconfusible. Aquest procés s’ha de 
desenvolupar durant l’execució i al final de la instal·lació.  

‐ Comprovar la no existència d’empalmaments ni unions no previstes.  
‐ Comprovar que les longituds dels cables siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs sense necessitat d’empalmaments.  
‐ Comprovar que no es confonen circuits en els canals o tubs, ja sigui per 

incompliment del que indica el plec de prescripcions tècniques del Projecte 
adjudicat o per una descuidada execució en l’estesa de cables.  

‐ Comprovar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 
de circuits i la execució real.  

 
• Criteris de presa de mostra  

Es seguiran les instruccions i criteris que en cada cas indiqui la Direcció d’Obra.  

• Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment  

En cas de resultat negatiu, si el seu motiu es pot esmenar, es procedirà a fer-ho sense 
canviar materials. En cas contrari, sense possibilitat d’esmena, es procedirà a canviar tot 
el cablejat i altres elements afectats.  
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4.32 Àmbit R105: Subministre de plantes 
 

4.32.1 Operacions de control de materials  
 

• Operacions de Control  

Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.  

Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec  

Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas).  

 

• Criteris de presa de mostra.  

Es seguiràn les instruccions que en cada cas, determini la DO.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:  

No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels 
certificats de garantia corresponents.  

 

4.32.2 Operacions de control d’execució 
 

• Operacions de control 

Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.  

Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.  

Inspecció visual de l’unitat acabada.  

 
 

• Criteris de presa de mostra:  

Es seguràn els criteris que en cada cas indiqui la DO.  

 

• Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment:  

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades.  
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Apèndix 
 

Pla de control de qualitat per capítols constructius. 
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1 . Introducció 
 

El present annex fotogràfic té com objectiu donar la informació visual més completa de l’entorn 
afectat pel present projecte. Donat el tipus de projecte, de condicionament d’una carretera 
existent, les imatges que s’adjunten a continuació il·lustren per un costat l’estat actual de la 
carretera així com els espais afectats per les rectificacions de traçat definides.  

En aquest sentit, es podrà comprovar les característiques generals de la carretera existent, tant 
a nivell geomètric com d’estat de conservació. A més a més, també s’indicaran els punts més 
conflictius de l’estat actual de la carretera. Per un altre costat, també s’han inclòs imatges de 
l’entorn de la carretera per comprovar els usos dels espais més propers, els quals, donat 
l’àmbit rural del territori, seran bàsicament dos: agrari o forestal. 

Cal comentar que per a la redacció del projecte s’han realitzat en total 3 visites a la zona del 
projecte les quals corresponen a les diferents fases de la redacció del projecte: 

• La primera visita va ser per avaluar la necessitat de la zona a ser susceptible d’acollir 
la redacció d’un projecte acadèmic de carreteres. Fos de nou traçat o de 
condicionament. En aquest sentit, un cop recorregudes diverses carreteres de la 
comarca, es va considerar apropiat plantejar la proposta de la redacció del present 
projecte de condicionament de la carretera TV-3531. 
 

• La segona visita es va realitzar un cop iniciada la redacció del projecte i amb tota la 
informació cartogràfica disponible analitzada. L’objectiu d’aquesta visita va ser 
comprovar l’estat d’actualització de la cartografia a usar per tal de detectar possibles 
incoherències així com observar sobre el terreny els punts més conflictius detectats. 
 

• Per últim, es va realitzar una tercera visita per tal de realitzar el reportatge fotogràfic 
pròpiament dit necessari per incloure en el projecte. Amb un coneixement absolut de la 
carretera existent i de la proposta del nou traçat definit. En aquesta visita es van 
realitzar les fotografies de la carretera, de l’entorn, observacions visuals dels sòls, 
roques i talussos i comprovació de l’estat de les diferents conques hidrogràfiques que 
formen els diferents torrents que afecten a la carretera. D’aquesta manera, es va 
obtenir la informació suficient també per a la redacció d’altres annexos del present 
projecte que necessiten de la visita a l’entorn del projecte. 

També cal comentar l’ús que s’ha fet de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques, en 
particular del visualitzador de mapes de Google, les quals han permès agilitzar molt el treball i 
poder permetre realitzar visites virtuals puntuals cada cop que era necessari per tal de resoldre 
dubtes de manca d’informació aparent o per confirmar visualment el que estava representat a 
la cartografia. 
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2. Recull fotogràfic 
 

 

Imatge 1.- Inici de la carretera TV-3531 al nucli de Gandesa 

 

 

 Imatge 2.- Carretera TV-3531 al seu pas pel nucli de Gandesa (Carrer Sant Miquel) 
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Imatge 3.- Carretera TV-3531 al seu pas pel nucli de Gandesa. Integració en la trama urbana 

 

 

Imatge 4.- Carretera TV-3531 al seu pas pel nucli de Gandesa (Carretera de Bot) 
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Imatge 5.- Carretera TV-3531 a la sortida del nucli de Gandesa 

 

 

Imatge 6.- Pla general de la carretera TV-3531 al seu pas entre els camps de conreu al terme municipal de Gandesa 
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Imatge 7.- Detall de la secció transversal de la carretera TV-3531 

 

 

Imatge 8.- Corba rectificada al PK 5+000 per tal de millorar el traçat i la seguretat 
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Imatge 9.- Visió global de l’enllaç de la carretera TV-3531 amb la carretera T-362 

 

 

Imatge 10.-Detall dels separadors de l’enllaç de la carretera TV-3531 amb la carretera T-362 vist des d’aquesta última 
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Imatge 11.- Detall de l’enllaç. A l’esquerra la carretera T-362, a la dreta la carretera TV-3531 

 

 

Imatge 12.- Carretera TV-3531 en el tram que voreja el torrent de l’Estret d’en Vidal 
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Imatge 13.- TV-3531 en el tram que voreja el torrent de l’Estret d’en Vidal. Detall de la inexistència del voral 

 

 

Imatge 14.- TV-3531 en el tram que voreja el torrent de l’Estret d’en Vidal. Tram limitat a 40 km/h 
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Imatge 15.- Tram TV-3531 en el que creu el torrent de l’Estret d’en Vidal en el seu punt més baix 

 

  

Imatge 16.- Detall del pont de la carretera TV-3531 que creua el torrent de l’Estret d’en Vidal 
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Imatge 17.- Carretera TV-3531 en els metres finals abans d’arribar al nucli de Bot 

 

 

Imatge 18.- Rotonda a l’entrada de Bot i límit de l’àmbit del projecte de condicionament de la carretera TV-3531  
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Imatge 19.-Visió des de la rotonda del límit de l’àmbit del projecte de condicionament de la carretera TV-3531 

 

 

Imatge 20.- Detall del canvi de paviment degut a la construcció de la rotonda a l’entrada del nucli de Bot 
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Imatge 21.- Detall del canvi de paviment degut a la construcció de la rotonda. Serà el límit de l’àmbit del projecte 

 

 

Imatge 22.- Terrenys per on passarà el tram de nou traçat de la carretera TV-3531 per enllaçar amb la N-420 

 

 



Projecte de condicionament de la carretera TV‐3531
Annex núm. 23 – Recull fotogràfic  

Josep Lluís Soldevilla Cabau

 

 
14 

 

 

Imatge 23.- Final traçat de l’antiga N-420 per salvar el Coll del Moro i enllaçar pel costat est amb la variant del coll. 

 

 

Imatge 24.- Imatge parcial de l’enllaç est de la variant del Coll del Moro de la N-420 
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Imatge 25.- Imatge del punt on enllaçarà el nou traçat de la carreteraTV-3531 amb la N-420 

 

 

Imatge 26.- Imatge parcial de l’enllaç est existent de la variant del Coll de Moro de la carretera N-420 que s’aprofitarà i 
es millorarà per acollir l’arribada del nou traçat de la TV-3531 

 




