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1. Introducció 

En  l’àmbit  d’actuació  del  projecte  es  troben  diversos  serveis.  L’Ajuntament  de 
L’Ametlla del Vallès ha facilitat la següent informació per tal de poder situar els serveis 
afectats. Podrem comprovar que tant gas com baixa tensió no es veuen afectats en el 
projecte,  també  que  l’aigua  potable  es  manté  en  la  seva  majori  i  el  servei  aeri  de 
telecomunicacions es soterra. 

 

 
2.  Serveis afectats 
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1. Introducció 

Per tal de conèixer i comprendre el territori on es situa el projecte s’han consultat els 
plànols del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de L’Ametlla del Vallès. 

En aquests plànols es pot comprovar com al final del Passeig de L’Ametlla (full 11) en la 
seva part nord trobem l’Ajuntament, amb classificació 2A. 

Tot  el  Passeig  de  L’Ametlla  en  la  seva  part  central  està  classificat  com  1A,  que 
correspon a jardins urbans. 

També  al  llarg  d’aquest  passeig  es  troben  diversos  equipaments  com  el  2B 
(equipament  sanitari,  concretament  el  CAP).  També  s’hi  situa  un  centre  comercial 
classificat com a 8B. 

Es tracta d’una zona de baixa densitat ja que les vivendes són unifamiliars aïllades. 

A la part est de la Carretera BP‐1432 (full 12) trobem un gran jardí urbà qualificat com 
1A. També trobem hoteleria i restauració qualificat com 8A. 

 

 
2. Plànols del Pla general d’ordenació 

 



USUARIO




USUARIO
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1. Antecedents 

Amb la finalitat de dimensionar adequadament el traçat i els paviments, així com 
determinar l’abast de l’actuació a la cruïlla objecte de l’estudi s’ha utilitzat la Intensitat 
Mitja Diària de vehicles que circulen per la carretera BP‐1432, ja que és més restrictiva 
que el Passeig de L’Ametlla i el carrer Sant Pere. 

L’aforament de la IMD de la carretera BP‐1432 ha estat facilitada per l’Ajuntament de 
L’Ametlla  del  Vallès,  que  van  fer  un  compteig  a  l’any  2010  un  dia  laborable  al matí 
entre les 8:15 i les 9:15h i a la tarda entre les 17:30 i les 18:30h. Els resultats obtinguts 
s’han  comparat  amb  la  IMD  de  2005  facilitada  per  la  Generalitat  per  obtenir  el 
creixement  anual. Aquesta  IMD de 2005  va estar  presa entre Bigues  i  L’Ametlla,  per 
tant es molt representativa de  la circulació a  la  intersecció de projecte.   Amb aquest 
creixement anual després s’ha calculat la IMD de la carretera l’any 2014. 

 

 
2.  Intensitat a la carretera BP‐1432 

A continuació  s’afegeixen el  compteig  facilitat per  l’Ajuntament de  L’Ametlla del 
Vallès. 

Matí: 

SENTIT CIRCULACIÓ  COTXES  CAMIONS 

Llerona – Bigues  227  26 

La Garriga – Bigues  82  5 

Bigues – Llerona  740  29 

Tarda: 

SENTIT CIRCULACIÓ  COTXES  CAMIONS 

Llerona – Bigues  353  19 

La Garriga – Bigues  95  0 

Bigues – Llerona  551  26 
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Es pot apreciar que el total de vehicles al matí va ser de 1109 veh./hora i a la tarda de 
1044 veh./hora. En total, amb el supòsit que aquest volum de vehicles es manté durant 
10 hores diàries, i fent la mitjana, tenim un IMD de 10.765 veh./dia. 

Com la IMD de 2005 era de 10.603, s’aprecia un volum de trànsit de 1,5%. 

Es preveu una posada en servei el 2015,  la  IMD amb un creixement del 1,5% serà de 
11.597 veh./dia. 

També s’aprecia que el volum de vehicles pesats és del 4,88% i per tant, la quantitat de 
vehicles pesats és de 566 veh./dia. 

A continuació s’adjunten les fitxes de la Generalitat de on s’ha extret la IMD de 2005, 
on veiem que el trànsit es reparteix en un 37,48% en sentit Bigues i Riells i un 62,52% 
en sentit l’Ametlla del Vallès. 
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MOBILITAT DE VIANANTS 

Primer  de  tot  cal  destacar  que  en  el  nostre  àmbit  d’actuació  ens  trobem  que 
actualment la mobilitat dels vianants és complicada, ja que no existeixen voreres a la 
carretera BP‐1432 en el tram entre el Passeig de L’Ametlla i el carrer Pompeu Fabra. 

En el projecte s’incorpora  la construcció de  la vorera en aquest tram, continuant així 
amb l’eix verd que baixa pel Passeig de L’Ametlla i que es queda sense continuïtat. S’ha 
optat per una vorera ample molt verda per a que aquest eix verd estigui ben delimitat i 
connectar així els parcs, hotels, restaurants i vivendes de la part est de la BP‐1432 amb 
els diversos equipaments que es troben en el Passeig de L’Ametlla, així com el centre 
comercial, i habilitant d’aquesta manera un eix de passeig i estada. 
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Imatge A 5.1: Mobilitat de vianants 

En  aquest  plànol  es  poden  apreciar  el  principals  viatges  de  vianants  actualment 
impossibilitat per  la discontinuïtat de vorera a  la carretera BP‐1432. Amb un eix verd 
continuant  el  Passeig  de  l’Ametlla  es  satisfaria  la  necessitat  de  desplaçaments  dels 
vianants en el municipi. 
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1.  Introducció 

Per tal de millorar  la situació de  la  intersecció estudiada s’han fet tres propostes 
de  les  quals  s’escollirà  una  a  partir  d’un  anàlisi  multicriteri.  Totes  tres  propostes 
queden  molt  condicionades  per  l’espai  lliure  d’actuació  i  per  la  proximitat  a  les 
propietats.  
 
2.   Alternativa 1: Carril Intermig 

La primera proposta consisteix en millorar la seguretat viària i reduir la perillositat 
que  hi  ha  en  els  girs  a  esquerra  degut  a  que  hi  ha  una  intensitat  elevada  de  girs  a 
l’esquerra des de la Carretera de BP‐1432 cap al Passeig de l’Ametlla. 

Es  tracta d’incorporar un carril d’espera per girar a  l’esquerra en  la Carretera de BP‐
1432. Degut al limitat espai no és possible incorporar un carril d’acceleració i els carrils 
d’espera tindran un ample mínim de 2.5m i fins a 3m. 

El principal avantatge és que es redueix la perillositat a l’hora de girar a l’esquerra i es 
facilita  un  espai  on  els  vehicles  poden  esperar  sense  aturar  el  trànsit.  D’aquesta 
manera es poden suprimir els semàfors existents. 

La implantació d’un carril intermig té el desavantatge de que es dificulta el creuament 
dels vianants. A causa de que s’ha d’eixamplar la calçada els passos de vianants s’han 
d’allunyar de la intersecció, cosa que dificulta la mobilitat per a aquests. 
 



Plànol Núm.:Escala:Plànol:Data:Títol del Projecte: Alumne: Tutor:

Alternativa 1: Carril intermig 1/300Juny 2014Rafael Molina Criado Xavier Font Solà 1/3Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 i
el Passeig de l'Ametlla, a l'Ametlla del Vallès
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3.  Alternativa 2: Rotonda 
 

L’alternativa 2 contempla la construcció d’una rotonda. 
 
L’espai  requerit  pel  tipus  de  vehicle  que  hi  podem  trobar,  camió  rígid  de  3  eixos  o 
autobús,  es  troba  que  és  necessari  un  radi  de  gir  de  10m  més  1m  de  marge  de 
seguretat (0.5m exterior + 0.5m respecte illot central). La rotonda haurà de ser de 22m 
de diàmetre exterior. Amb un illot central semi‐transitable, situat de tal manera que es 
modifiqui el mínim possible el traçat de la carretera BP‐1432. 
Calçada d’un únic carril de circulació i de 6m d’ample. Els carrils d’accessos són de 3m 
d’ample i els de sortida de 4m. 
Radis d’entrada mínim de 10m i radis de sortida mínim de  12m. 
 
Els principals avantatges de la implantació d’una rotonda son: 
 

‐ La regla de prioritat a l’anella facilita una millor comprensió de la intersecció i 
del seu funcionament i evita el seu autobloqueig. 

 
‐ L’organització de la circulació en sentit únic anular redueix el nombre de punts 

de  conflicte  i  els  punts  secants,  els més  accidentògens,  s’eliminen. A més,  la 
integració  del  trànsit  secundari  al  trànsit  principal  es  realitza  amb  més 
seguretat. 

 
‐ Estalvia la necessitat de reservar carrils d’acceleració i carrils d’espera. 

 
‐ Es moderen  les  velocitat  a  l’entrada,  a  l’anella  de  circulació  i  a  la  sortida  de 

manera que inherentment representa una mesura per “calmar” el trànsit. En el 
mateix  sentit,  en  imposar  la  pèrdua  de  prioritat  de  totes  les  vies  que  hi 
conflueixen,  són  interseccions molt  adequades per marcar  canvis  en el  règim 
de circulació. En particular, resulten molt útils: 

 
o Per realitzar la transició del règim de circulació de camp obert al règim 

urbà. 
o Per conformar la “porta d’entrada” a un nucli urbà. 
o Com a reductors de velocitat en general. 
 

‐ L’homogeneïtzació  de  les  velocitats  dels  diferents  vehicles  afavoreix  la 
seguretat dels vehicles més lents. 
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‐ Mitjançant  un  tractament  adequat,  contribueixen  a  l’harmonització  i  a  la 
qualitat del paisatge urbà.  

 
D’altra  banda,  amb  una  rotonda  s’està  donant  més  prioritat  al  trànsit  rodat  i  es 
dificulta el trànsit de vianants. 
També  cal  destacar  el  poc  espai  que  hi  ha  per  implantar  una  rotonda  d’aquestes 
dimensions i caldria expropiar part de dues parcel∙les. 
També s’ha  intentat donar accés a  la carretera BP‐1432 des del Passeig de  l’Ametlla. 
Els radis de sortida i entrada mínim no eren possibles i s’ha optat per un carril separat 
pel gir a la dreta. 
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4.   Alternativa 3: Intersecció elevada de prioritat invertida 
Tenint en compte  la mobilitat de vianants generada a través d’aquesta via verda 

s’ha contemplat la possibilitat d’incorporar una solució més solidària amb els vianants i 
adoptant una mobilitat més sostenible. 
 
Es tracta de sobre elevar tota la intersecció a nivell de vorera per donar més prioritat 
als vianants i reduir la velocitat dels vehicles. 
Des  del  punt  de  vista  geomètric  s’ha  col∙locat  una  mini‐rotonda  (“xinxeta”),  per 
ordenar el tràfic, de 4m de diàmetre seguint l’eix del Passeig de l’Ametlla. S’ha deixat 
un pas lliure de calçada de 5,7m d’ample i els eixos dels carrers s’han modificat sempre 
procurant que la intersecció de tots ells en el centre de l’illot central formin 90⁰.  
 
Tal i com s’ha vist en l’estudi de mobilitat dels vianants hi ha molts recorreguts cap el 
nord  del  Passeig  de  l’Ametlla  on  s’hi  troba  l’ajuntament  i  molts  equipaments.  Amb 
aquesta  solució  es  vol  donar  continuïtat  a  l’eix  verd  del  Passeig de  L’Ametlla  per  la 
carretera BP‐1432. 
 
A més,  se  li  dóna  accés  a  la  carretera  BP‐1432 des  del  Passeig  de  l’Ametlla  i  no  es 
realitza cap expropiació. 
 
Amb la implantació d’una plataforma d’aquest tipus s’aconsegueix: 

‐ Induir els usuaris a respectar els límits de velocitat mitjançant, d’una banda, la 
creació  d’un  obstacle  reductor  de  les  velocitats  i,  de  l’altre,  afavorint  una 
llegibilitat peculiar de l’espai travessat pels automobilistes. 

‐ Crear un equilibri entre tots els modes de desplaçament en aquest  indret, on 
tot  l’espai  de  la  calçada  es  comparteix  en  unes  condicions  de  seguretat  i 
comoditat òptimes pels usuaris més vulnerables. 

‐ Incomodar el conductor que circula a una velocitat massa elevada. 

‐ Crear un lloc segur pels vianants. 

‐ Ressaltar un  lloc peculiar de  la trama urbana, valorant‐ne  la seva funció (com 
per exemple, un edifici públic o el Passeig de L’Ametlla en el nostre cas). 
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Les plataformes presenten els avantatges següents: 

‐ Es  poden  utilitzar  en  qualsevol  vial  urbà  reglamentat  globalment  a  50  km/h, 
independentment del seu volum de trànsit. 

‐ Es poden posar a l’interior de les zones 30 i també als carrers de convivència on 
els cotxes han de circular “al pas”. 

‐ No  hi  ha  cap  restricció  quant  als  vials  transitats  pels  camions  i  vehicles  de 
transport públic. 

 
La seva integració al paisatge urbà és molt bona: d’una banda contribueix a una bona 
llegibilitat de  l’espai travessat  i, de  l’altra, ofereix perspectives  interessants quan a  la 
urbanització. 
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 5.  Anàlisi Multicriteri 

 
5.1 Criteris utilitzats 

Els criteris utilitzats en l’anàlisi multicriteri per a l’elecció de la tipologia estructural 
i  els  seus  percentatges  sobre  el  total  (100%),  així  com  els  indicadors  i  els  diferents 
pesos, es defineixen a continuació. 
 
Els criteris emprats són els següents: 
 

‐ Social – Funcional (40%) 
‐ Tècnic – Constructiu (20%) 
‐ Econòmic (20%) 
‐ Ambiental (15%) 
‐ Manteniment (5%) 

Se li dona més pes al criteri social – funcional ja que és el motiu del present projecte. El 
criteri tècnic constructiu i econòmic també son dos criteris molt importants a tenir en 
compte  i per últim  l’ambiental  i  el de manteniment que en aquest  cas no difereixen 
gaire entre les tres alternatives. 

 
Criteri Social – Funcional 

Amb aquest criteri es vol analitzar si la tipologia de l’alternativa compleix la funció 
per a la qual ha estat dissenyada i amb quina facilitat serà acceptada pels seus usuaris. 
El  percentatge  d’influència  sobre  el  total  d’aquest  criteri  és  del  40%.  Els  seus 
indicadors són els següents: 
 

‐ Funcionalitat visual (0.7). 
‐ Comoditat en la circulació dels vianants (1). 
‐ Comoditat en la circulació dels vehicles (0.7). 
‐ Seguretat (1). 
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Criteri Tècnic ‐ Constructiu 

Aquest  criteri  analitza  la  dificultat  d’execució  de  cada  una  de  les  alternatives.  El 
percentatge d’influència sobre el total és del 20%. Els seus indicadors són els següents: 
 

‐ Facilitat de construcció (1). 
‐ Afectació durant la construcció (0.8). 
‐ Termini d’execució (0.8). 
‐ Seguretat i salut (1). 

 
Criteri econòmic 
 

L’indicador del criteri és el cost d’execució. Per valorar l’indicador s’ha tingut en 
compte  el  cost  estimat en  cadascuna  de  les  alternatives  proposades.  El  percentatge 
d’influència del criteri econòmic és del 20%. 
 
Impacte Ambiental 
 

En  aquest  criteri  s’analitzen  els  principals  elements  d’impacte  ambiental.  El 
percentatge  d’influència  del  criteri  és  el  15%.  Els  seus  indicadors  es  redueixen  a 
l’integració a l’entorn. 
 
 
Manteniment 
 

En aquest criteri s’analitza el cost de manteniment de les diferents alternatives. 
El seu percentatge d’influència sobre el total és de 5%. 

 
5.2 Valoració 

Criteri social – funcional 

Com s’ha citat anteriorment aquest criteri es divideix en funcionalitat visual, comoditat 
en la circulació dels vianants, comoditat en la circulació dels vehicles i seguretat. 

Pel  que  fa  a  la  funcionalitat  visual  la  tercera  alternativa  complex  molt  bé  aquesta 
funció  tant pels  vianants  com pels  vehicles. El  tràfic  rodat al haver‐hi un  ressalt  i un 
canvi de nivell es veuen obligats a disminuir la velocitat i la diferenciació de paviment 
amb els  llambordins  remarca més que no augmentin  la  velocitat.  Els  vianants  veuen 



Annex 6 

Anàlisi d’alternatives 
 

Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 
i el Passeig de L’Ametlla, a L’Ametlla del Vallès 

    61 

 

clarament  tota  la  plataforma  a  un  mateix  nivell  i  això  fa  que  entenguin  que  tenen 
prioritat. 
L’alternativa 2  és més difícil  d’entendre  ja que els  vianants poden  confondre per on 
han de travessar i els vehicles troben aquesta rotonda en una corba, per tant pot ser 
difícil de  llegir. Pels vehicles que baixen pel Passeig de L’Ametlla  trobaran confosa  la 
incorporació a la rotonda. 
L’alternativa 1 és la pitjor de les 3 ja que els passos de vianants s’allunyen molt de la 
intersecció i els vehicles troben aquest carril d’espera a la corba. 

Pel que  fa a  la comoditat de circulació dels vianants  l’alternativa 3 compleix molt bé 
aquesta funció perquè son els vianants els que tenen prioritat a tota la intersecció i la 
velocitat dels vehicles és molt reduïda. Aniria seguida de l’alternativa 2 que dona més 
seguretat  als  vianants  que  l’alternativa  1  ja  que  amb  una  rotonda  la  velocitat  dels 
vehicles es veu reduïda. 

En quant a  la comoditat en la circulació dels vehicles  l’alternativa 3  i 2 es consideren 
molt  bones  ja  que  en  cap  dels  casos  els  vehicles  han  d’aturar‐se  i  tots  els 
desplaçaments estan permesos. Però, cal a dir que l’alternativa 2 és pitjor per tenir un 
accés a la rotonda complicat. La pitjor de totes és l’alternativa 1 ja que els vehicles han 
d’aturar‐se  si  volen  realitzar un gir,  l’espai és molt  reduït  i  s’impossibilita  l’accés a  la 
carretera BP‐1432 des del Passeig de L’Ametlla. 

Per últim, si tenim en compte la seguretat, l’alternativa 3 és la millor ja que la velocitat 
dels  vehicles  és  molt  reduïda.  El  fet  d’introduir  una  mini  rotonda  elimina  els  xocs 
perpendiculars i els vianants tenen prioritat. L’alternativa 2 és molt segura a nivell de 
tràfic  rodat  pel  fet  d’implementar  una  rotonda,  però  el  creuament  dels  vianants  és 
més perillós que en l’alternativa 3. L’alternativa 1 és molt perillosa pels vianants ja que 
no hi ha cap element reductor de velocitat pels vehicles i també és molt perillosa pels 
vehicles per la possibilitat de xocs perpendiculars ja que hi ha poca visibilitat. 
 
 
Criteri tècnic constructiu 

Pel  que  fa  a  la  facilitat  de  construcció  l’alternativa  1  és  la més  senzilla  ja  que  no  es 
canvia  el  funcionament  de  la  intersecció,  simplement  es  varia  una  mica  l’eix  per 
encabir  un  tercer  carril.  L’alternativa  2  seria més  complicada  pel  fet  d’introduir  una 
rotonda  però  menys  que  l’alternativa  3  que  s’introdueix  una  mini  rotonda,  una 
plataforma única i el paviment amb llambordins. 

En  quant  a  l’afectació  durant  la  construcció  en  tots  els  casos  s’hauria  de  tallar  la 
circulació  en  un  sentit  però  l’alternativa  1  afecta  menys  per  la  seva  facilitat  de 
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construcció  ja  que  no  es  veuen  afectades  propietats  properes.  L’alternativa  2  i  3  es 
considera que afecten el mateix ja que les dues engloben un àrea més gran. 

El  termini  d’execució  de  l’alternativa  1  és  el  més  curt  ja  que  no  té  molta  àrea  de 
construcció  i és més senzill d’implementar. L’alternativa 2 tindrà un termini més llarg 
pel  fet  d’introduir  una  rotonda  però  és  l’alternativa  3  la  que més  trigaria  ja  que  el 
paviment amb llambordins és molt laboriós i el moviment de terres seria major. 

L’alternativa 1 és més segura de construir que l’alternativa 2 i 3 per la seva simplicitat. 
Les  alternatives  2  i  3  amb  la  construcció  de  més  elements  pot  elevar  el  cost  de 
seguretat i salut. 

 

Criteri econòmic 

En  el  criteri  econòmic  com  només  es  té  en  compte  el  cost  d’execució  doncs 
l’alternativa  1  és  més  econòmica  que  la  2  i  3  per  introduir  menys  elements. 
L’alternativa 2 té  la construcció d’una rotonda més gran i  l’alternativa 3 a causa d’un 
moviment de  terres major  i  pel  tipus de paviment  amb  llambordins.  També  s’hauria 
d’incloure més mobiliari  urbà,  com  pilones  per  evitar  que  els  cotxes  estacionin  a  la 
intersecció. 

 

Impacte ambiental 

La  integració  en  l’entorn  de  la  proposta  3  és  millor  que  les  altres  dues  ja  que  es 
continua amb l’eix verd que baixa pel Passeig de L’Ametlla i integra el tràfic rodat i el 
de  vianants  donant‐li  més  importància  el  trànsit  de  vianants  a  la  intersecció. 
L’alternativa 2 genera un fort  impacte visual  ja que l’espai és molt reduït  i  la rotonda 
ressalta sobre  la resta d’elements. Per últim  la proposta 1 no generaria un canvia en 
quant a impacte ambiental. 

 

Manteniment 

El  cost de manteniment de  l’alternativa 1  és  el més baix  ja  que pel  que  fa  a  aquest 
aspecte  el  manteniment  no  vararà  gaire  de  l’actual.  Pel  que  fa  a  l’alternativa  2  el 
manteniment  és  més  elevat  al  introduir  un  element  com  una  rotonda  on  els 
fregaments  seran  superiors  i  la  superfície  transitable  pels  vehicles  augmenta. 
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L’alternativa 3 és  la que necessitarà un major cost de manteniment  ja que s’hi  troba 
una mini rotonda i a més el paviment de llambordins és més delicat. 

 

5.3 Resultats 

A  continuació  es  detallen  els  resultats  obtinguts  de  la  valoració  dels  diferents 
indicadors  en  els  criteris  considerats,  seguint  les  justificacions  descrites  a  l’apartat 
anterior. 
 

Social ‐ Funcional (40%)  Pes  Control 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Funcionalitat Visual  0,7  10  6  7  8 
Comoditat en la circulació dels vianants  1  10  6  7  9 
Comoditat en la circulació dels vehicles  0,7  10  6  8  9 
Seguretat  1  10  6  8  9 
Total  ‐  34  20,4  25,5  29,9 
Total Relatiu (%)  ‐  100  60  75  87,94 
Percentatge Final (%)  ‐  40,0  24,0  30,0  35,18 

           
Tècnic Constructiu (20%)  Pes  Control 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Facilitat de construcció  1  10  8  7  6 
Afectació durant la construcció  0,8  10  8  7  7 
Termini d'execució  0,8  10  8  7  6 
Seguretat i salut  1  10  8  7  7 
Total  ‐  36  28,8  25,2  23,4 
Total Relatiu (%)  ‐  100  80  70  65 
Percentatge Final (%)  ‐  20,0  16,0  14,0  13,0 

 
              

Criteri econòmic (20%)  Pes  Control 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Cost d'execució  1  10  8  7  7 
Total  ‐  10  8  7  7 
Total Relatiu (%)  ‐  100  80  70  70 
Percentatge Final (%)  ‐  20,0  16,0  14,0  14,0 
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Impacte Ambiental (15%)  Pes  Control 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Integració a l'entorn  1  10  7  6  8 
Total  ‐  10  7  6  8 
Total Relatiu (%)  ‐  100  70  60  80 
Percentatge Final (%)  ‐  15,0  10,5  9,0  12,0 
  

         
Manteniment (5%)  Pes  Control 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Cost de manteniment  1  10  8  7  6 
Total  ‐  10  8  7  6 
Total Relatiu (%)  ‐  100  80  70  60 
Percentatge Final (%)  ‐  5,0  4,0  3,5  3,0 
  

         
Total  Pes  Control 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Percentatge Final (%)  ‐  100,0  70,5  70,5  77,18 
 
 
 
S’observa que l’alternativa més adequada és l’alternativa 3 (77,18%). Per tant, tenint 
en compte tots els aspectes, s’escull l’alternativa 3 que consisteix en fer la intersecció 
elevada. 
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AFECTACIONS 

En l’àmbit de projecte trobem una edificació que es veu afectada per l’arranjament de 
la intersecció en qualsevol de les 3 alternatives. 

 

 
 
De la oficina virtual del cadastre s’obté el següent: 
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Al posar‐me en contracte amb L’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès em van comentar 
que  ja  hi  havia  una  unitat  d’actuació  que  esta  pendent  d’expropiar  i  enderrocar 
aquesta  edificació.  Per  tant  es  considera  que  a  l’hora  d’executar  les  obres  d’aquest 
projecte ja s’haurà procedit a la expropiació i enderroc i es considera que no hi és. 
 
Cap altra edificació es veu afectada pel present projecte. 
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TRAÇAT I GEOMETRIA 

La definició geomètrica de la intersecció s’ha dut a terme seguint les “Recomanacions 
de  la mobilitat urbana”  redactat  el  2009 per  la Generalitat de Catalunya  i  el  dossier 
tècnic de seguretat viària (dossier número 19) redactat pel servei català de trànsit i la 
Generalitat de Catalunya. 

També s’han tingut en compte les normes d’accessibilitat VIV/561/2010 que apareix al 
BOE. 

Primer de  tot al  tractar‐se d’una plataforma elevada cal especificar  com es produeix 
aquesta  elevació.  Les  recomanacions  de  la  mobilitat  especifiquen  que  el  ressalt  ha 
d’estar comprès entre un 5  i un 10% de pendent  i 10 cm d’alçada. També especifica 
que si es preveu trànsit d’autobusos o camions el pendent aconsellat és del 5%, el que 
dona una longitud en rampa per accedir a la plataforma elevada de 2m. 

Imatge A8.1: Ressalts 

 

Pel que fa a la part central de la intersecció s’ha col∙locat una mini rotonda per ordenar 
el tràfic,  ja que com s’ha vist a  l’anàlisi d’alternatives,  implementar una rotonda d’un 
radi més  elevat  és més  ajustat  a  causa  de  la manca  d’espai  per  ser  una  zona molt 
delimitada. 
La  mini  rotonda  té  la  particularitat  de  que  pot  ser  franquejable  i  per  això  es  pot 
projectar  a  la  intersecció  sense  dificultats  de  traçat  o  de  radis  de  gir  dels  vehicles 
pesats o autobusos. A l’hora de situar‐la geomètricament s’ha situat de tal manera que 
els  eixos  de  la  intersecció  formin  90°  en  el  seu  centre.  L’arribada  i  sortida  a  la mini 
rotonda  es  por  fer  com  si  es  tractés  d’una  intersecció.  Les  seves  característiques 
geomètriques són: 
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Imatge A8.2: Illot central franquejable 

 

L’espai  lliure a  la  intersecció pel  trànsit de vehicles s’ha delimitat a partir del dossier 
tècnic de millora de  seguretat de  les  rotondes. S’ha  fet de  tal manera que un camió 
rígid  de  2  eixos  pugui  fer  qualsevol  moviment  a  la  intersecció  sense  trepitjar  l’illot 
central. Vehicles de dimensions més grans també podran circular per la intersecció ja 
que l’illot es remuntable. 

Aquest dossier tècnic especifica un radi necessari de 7m amb un marge de seguretat 
de 1m (0,5m interior + 0,5m exterior), amb el que s’aconsegueix un diàmetre exterior 
de 16m. La calçada d’un sol sentit de circulació és de 5,7m d’amplada. 

En  l’actual  projecte  no  hi  ha  cap  tram  amb  dimensions  superiors  a  30m  sense  un 
obstacle  que  obliga  a  disminuir  la  velocitat  dels  vehicles,  com  la mini  rotonda,  que 
obliga als vehicles a cedir el pas. D’aquesta manera s’eviten acceleracions dels vehicles. 

Pel que fa als pendents transversals a la vorera es garanteix un pendent transversal del 
2%  i també es garanteixen longituds màximes de 3m amb pendents longitudinals del 
10% i de màxim 10m amb pendent del 8%. L’amplada de les voreres és mínim de 2,5m 
per poder encabir arbrat. També s’ha deixat 1,35m mínim de pas  lliure de vorera on 
s’ha situat un gual de 1,2m d’amplada pel pas de vianants. 

L’escala  té unes  dimensions  de  petjada  de  30cm  i  contrapetjada  de  16cm,  tal  i  com 
especifica l’ordre VIV/561/2010. 
Per  garantir  l’accessibilitat  es  construeix  una  rampa.  La  rampa  compleix  l’ordre 
VIV/561/2010 que especifica  que  les  rampes de  un  10% de  pendent  no  poden  tenir 
més de 3m de  llargària  i  si  el  pendent és del  8% no pot  tenir més de 10m. A partir 
d’aquí  es  pot  afirmar  que  per  un  pendent  del  9%  la  longitud  de  la  rampa  no  pot 
superar el 6,5%. La rampa en el pitjor punt té un pendent del 9% en una longitud de 
4,6m per tant compleix amb la normativa. 
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El pendent transversal a la calçada és del 2,5% amb paviment bituminós i del 3% amb 
paviment de llambordins. Tal  com especifica les recomanacions de la mobilitat. 

L’amplada de calçada s’ha procurat que sigui de 6m en tot el seu recorregut, 3m per 
carril, per garantir el creuament de dos camions o autobusos. 
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1.   Bases de càlcul 

El vial objecte del present estudi es projecta amb un ferm de tipus flexible, d’acord 
amb la Instrucció 6.1‐I.C. del Ministerio de Fomento de 2003, i de conformitat amb els 
criteris dels Serveis Tècnics Municipals. 

A la zona de prioritat invertida es projecta amb un paviments amb llambordes. 

Els factors que intervenen en el seu dimensionament són els següents: 

Trànsit 

Tipus d’esplanada 

Materials del ferm 

 

2. Trànsit 

La secció estructural del ferm estarà en funció del número i característiques dels 
vehicles pesats que es preveu que circularan pel  carril  estudiat durant el  termini del 
projecte. 

Aquest termini de projecte serà de 30 anys per les seccions de formigó vibrat, essent 
de 20 anys el període de servei de  les altres seccions,  i durant el mateix els defectes 
produïts per fatiga no han d’assolir un frau incompatible amb la comoditat de l’usuari. 

Seguint amb les dades indicades en l’annex de trànsit, podem apreciar que la carretera 
BP‐1432  té  una  intensitat  mitja  diària  (IMD)  l’any  de  posada  en  servei  de  11.597 
vehicles/dia. El trànsit es reparteix en un 37,48% en sentit Bigues i Riells i un 62,52% en 
sentit l’Ametlla del Vallès. 

El trànsit de vehicles pesats és un 4,88% de la IMD. Per tant són 566 vehicles però, al 
tractar‐se d’una calçada de dos carrils i dos sentits de circulació, el nombre de vehicles 
pesats  de  projecte  seran  els  que  circulen  per  un  carril.  Prenent  el  62,52%  el  que 
circulen  en  sentit  L’Ametlla  obtenim  una  MD  de  vehicles  pesats  de  354  vehicles 
pesats/dia. 

La norma classifica el trànsit en vuit tipus, en funció de la IMDp dels pehicles pesats, en 
els  vials  de  projecte  i  en  l’any  de  la  posada  en  servei.  Aquesta  classificació  és  la 
següent: 
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Taula A8.1: Categoria de trànsit pesat 

Es pot comprova que la categoria de trànsit correspon a la categoria T2. 

 

3. Creació de l’esplanada 

A efectes de definir l’estructura del ferm a cada cas, s’estableixen tres categories 
denominades respectivament E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el 
mòdul de resistivitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT‐
357 “càrrega amb placa”,  els seus valors es recullen a la taula següent: 

 

Taula A8.2: Categoria d’esplanada 

La formació de  les esplanades de  les distintes categories es recull a  la taula següent, 
depenent del  tipus de  sòl de  l’esplanació o del  terreny natural existent al  fons de  la 
caixa en desmunt o en terraplè: 
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Figura A9.1: Formació de l’esplanada 

Es defineixen els següents tipus de materials segons la taula adjunta: 

 

Taula A9.3: Materials per a la formació de les esplanades
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A efectes de control d’execució de l’esplanada, i per a categories de trànsit pesat T00 a 
T2,  el  projecte  haurà  d’exigir  una  deflexió  patró màxima  segons  la  norma  6.3‐IC  de 
“Rehabilitación  de  firmes”  del Ministerio de  Fomento,  de  la  que es  desprèn  la  taula 
adjunta: 

 

Taula A9.4: Categoria d’esplanada 

El  tipus  de  sòl  que  hi  trobem  és  adequat.  Per  tant,  com  l’esplanada  es  crearà  amb 
aportació de  terres  seleccionades amb CBR > 20, d’acord amb  l’article 330 del PG‐3, 
obtindrem una esplanada tipus E2. S’aportaran 35 cm de terres seleccionades tipus 3. 

Com  a  norma  general,  la  cota  d’esplanada  haurà  de  quedar  almenys  per  sobre  dels 
següents valors del nivell més alt de la capa freàtica, segons el tipus de sòl: 

 

Taula A9.5: Coronació d’esplanada respecte nivell freàtic 
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4. Zona tèrmica estival 

D’acord amb el següent gràfic de l’esmentada norma, es considera la zona tèrmica 
estival mitja. 

 

Figura A9.2: Zones tèrimiques  estivals
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5. Esplanació 

Primer  de  tot  es  prepara  la  superfície  on  descansarà  el  terraplè  de  l’esplanada. 
Procedint  a  l’esbrossada  del  terreny  en  el  lloc  on  es  consideri  necessari,  així  com 
l’arrencada  de  paviments  existents  i  no  adequats.  Tot  seguit,  es  realitzaran  els 
desmunts  i el terraplenats, simultàniament, aprofitant per a aquests últims  les terres 
que provinguin dels desmunts. 

Per procedir amb l’esplanació, les tongades han de ser al voltant de 30 cm d’espessor i 
majors  a  3/2  del  diàmetre  màxim  del  material  a  utilitzar.  Com  utilitzarem  sòl 
seleccionat,  sabem  que  el  seu  diàmetre  màxim  és  100  mm,  per  tant  les  tongades 
hauran de ser igual o major a 15 cm. Es realitzaran tongades de 17,5 cm per a que amb 
dues tongades s’arribi als 35 cm d’esplanació amb sòl seleccionat tipus 3. La pendent 
transversal serà del 4%. 

La compactació a la coronació serà del 98% del PM metre que al nucli i fonament serà 
del 95% del PM. 

 

6. Paviments de calçades 

En  l’àmbit  d’actuació  trobem dos  tipus de paviments diferents. Un  serà el  de  la 
zona  de  prioritat  invertida  on  el  paviment  serà  amb  llambordes,  i  l’altre  serà  a  la 
calçada normal on serà amb mescles bituminoses. 

6.1 Paviment bituminós 

Es defineixen les seccions del ferm als següents quadres adjunts, on cada secció es 
designa per un número de tres o quatre xifres. 

La  primera  (si  són  tres  xifres)  o  les  dues  primeres  (si  són  quatre  xifres)  indica  la 
categoria  de  trànsit  pesat,  des  de  T00  a  T42.  La  penúltima  indica  la  categoría 
d’esplanada, des de E1 a E3. L’última indica el tipus de ferm:  

1. Mescles bituminoses sobre capa granular 

2. Mescles Bituminoses sobre sòl‐ciment 

3. Mescles Bituminoses sobre grava‐ciment construïda sobre sòl‐ciment 

4. Paviment de formigó
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Taula A9.6: Secció del ferm en funció de la categoria d’esplanada i el tràfic pesat de T00 a T2   
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Taula A9.7: Secció del ferm en funció de la categoria d’esplanada i el tràfic pesat de T31 a T42
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Tenint  en  compte  que  la  categoria  de  tràfic  és  una  T2  i  l’esplanada  és  una  E2. 
S’adoptarà la secció 221, composta per 25 cm de Mescla Bituminosa i 25 cm de tot‐u 
artificial. 

Els espessors de la capa de mescla bituminosa en calent venen donats per la següent 
taula: 

 

Taula A9.8: Espesor de capes de mescla bituminosa en calent 

 

Per tant la secció de ferm amb material bituminós serà la següent: 

 

6 cm de mescla bituminosa en calen AC 22 SURF BC 50/70 S (S‐20). 

10 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 BIN BC 50/70 S (S‐20). 

9 cm de Mescla bituminosa en calent AC 32 BASE BC 50/70 S (S‐25). 

25 cm de tot‐u artificial. 

Es disposarà rigola de mides 30x30x8 cm. de color blanc a la zona de vorada. 

Tant la calçada dels vials com la línia de rigola disposaran d’un pendent transversal del 
2,5% cap a la vorera. 
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6.2  Paviment prioritat invertida 

A  la  zona  de  la  intersecció  sobre  elevada  el  paviment  de  la  calçada  serà  amb 
llambordes. 

Per  obtenir  la  secció  s’ha  utilitzat  la  taula  següent,  que  son  recomanacions  de 
INCASOL:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula A9.9: Seccions estructurals de ferms per INCASOL 
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Com  es  pot  observar,  per  una  esplanada  tipus  E2  i  una  categoria  de  tràfic  V1,  el 
paviment de llambordes a la prioritat invertida haurà de ser de 12 cm de llambordes, 
13 cm de formigó i 20 cm de subbase. 

 

Les  llambordes utilitzades son de 22x14x10cm tipus  tegula  tech de  la casa Breinco o 
similar color fusion. Per tant la secció serà la següent: 

 

10 cm de llamborda tipus tegula tec de la casa Breinco o similar. 

3 cm de morter de ciment. 

13 cm de formigó HM‐20. 

20 cm de tot‐u artificial compactat al 98% del PM. 

 

7. Materials del ferm 

Les característiques dels materials i l’execució de les unitats d’obra d’acord amb la 
norma de ferms  flexibles,  seguiran el que estigui definit en els articles  respectius del 
Plec de Prescripcions Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. 

 

8. Alineacions de rasants 

Els  càlculs  de  rasants  i  d’alineacions  han  estat  realitzades  tot  seguint  la 
“Instrucción de Carreteras” del Ministerio de Fomento. 

 

Pel càlcul d’acords de rasants s’utilitzen les següents fórmules: 

 

                              

on: 
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Kv = Paràmetre de la paràbola en metres. 

x, y = Coordenades de la paràbola en metres. 

T = Longitud de la tangent en metres. 

d = Longitud de la bisectriu en metres. 

θ = Valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per ú. 

 

Pel  seu  càlcul  s’ha  partit  d’un  paràmetre  KV>100,  que  garanteix  que  la  part  inferior 
dels  autobusos  no  toqui  el  paviment,  tant  en  el  cas  d’acords  còncaus  com  d’acords 
convexos. 

 

9. Col·locació de les capes 

Les  diferents  capes  del  ferm  es  col∙locaran  seguint  les  prescripcions  del  Plec 
General, tenint en compte sempre de no sobrepassar les toleràncies permeses en cada 
una de les capes. 

 

10. Senyalització i marques viàries 

Tots  els materials  seran  dels  homologats  per  la Diputació de  Barcelona.  La  seva 
implantació queda assenyalada en el plànol corresponent.  

 

La  senyalització  vertical,  tant  les  plaques de  90  cm.  de  diàmetre  o equivalents  (si  la 
secció  no  és  circular),  com  els  pals  de  60  mm.  i  3  ó  3,5  m.  d’alçada,  així  com  els 
corresponents elements de subjecció, seran d’alumini anoditzat.  

 

La  senyalització  horitzontal  es  realitzarà  amb  el  tipus  de  pintura  i  la  col∙locació  que 
indiqui la Diputació de Barcelona. 
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1. Introducció 

Per tal de saber el volum de terres de desmunt i de terraplè s’ha procedit al càlcul 
del moviment de terres. En la zona de projecte la majoria de moviment de terra és de 
desmunt ja que no hi ha voreres en gran part de la superfície i s’afegeix un paquet de 
paviment i explanada tant a la vorera com a la calçada molt millorat a l’actual, amb una 
capa de tot‐ú i una altra de formigó abans de la col∙locació del paviment. 

El càlcul s’ha fet partint de les seccions transversals, on es situa la rasant de projecte i 
l’actual del terreny. A cada secció es calculen les àrees de desmunt i de terraplè. 

Per tal de fer el pressupost del volum de terres de desmunt s’han dividit aquestes en 
terres sota la calçada (terreny de trànsit) i terres de vorera (terreny compactat). 

 

2. Teoria de càlcul 

La teoria utilitzada és la de les seccions. 

 

Cas 1 

A  gairebé  tota  la  superfície  de  projecte  es  presenten  seccions  transversals 
consecutives que estan ambdues en desmunt. Quan es presenta aquesta casuística el 
volum  format  o  existent  entre  ambdues  seccions  es  calcula  mitjançant  la  següent 
expressió: 
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Cas 2 

Ara bé, quan una  secció està en desmunt  i  la  següent  tota en  terraplè es  tracta 
d’una secció mixta i el càlcul de desmunt i de terraplè és el següent: 

 

Figura A10.1: Volum en desmunt i en terraplè al mateix parell de seccions 

En aquest cas es compleix que: 

 

On, d=d1+d2 

Com  la  línia  on  es  produeix  el  canvi  de  desmunt  a  terraplè  posseeix  àrea  nul∙la  els 
volums de terres són els següents: 

 

 

 

Cas 3 

Però quan ambdues seccions transversals consecutives estan a mitja vessant o una 
a mitja vessant i  l’altra en desmunt o terraplè el procediment a seguir genera un nou 
cas: 

 



Annex número 10 

Moviment de terres 

 

Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 
i el Passeig de L’Ametlla, a L’Ametlla del Vallès 

90 

 

 

 
On es procedeix separant les seccions que estan totes en desmunt i totes en terraplè i 
es  procedeix  com  al  primer  cas.  I  la  secció  central  és  la  que  canvia  de  desmunt  a 
terraplè i es procedeix com en el segon cas. 

 

En  el  cas  d’aquest  projecte,  en  tota  la  superfície  s’ha  pogut  realitzar  els  càlculs  de 
volums  amb  el  cas  1,  ja  que  tot  està  en  desmunt  o  terraplè.  Ha  sigut  només  a  les 
seccions B pk0+20 ‐ B pk0+26,10 i B pk0+56,10 – B pk0+66,10 on ha calgut el mètode 
del cas 3. 
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3. Resultats 

 

Secció  Distància 
(m) 

Desmunt 
caixa 

paviment 
(m²) 

Desmunt 
(m²) 

Terraplè 
(m²) 

Total 
desmunt 
caixa 

paviment 
(m3) 

Total 
desmunt 
(m3) 

Total 
terraplè 
(m3) 

A pk 0 
1,20 

0,00  0,00  0,00 
0,00  0,00  0,00 

A pk 0+1,20  0,00  1,69  0,04 
2,00  2,67  4,19  0,08 

A pk 0+3,20  2,67  2,50  0,04 
5,00  16,40  9,03  0,15 

A pk 0+8,20  3,89  1,11  0,02 
5,30  22,10  6,20  0,16 

A pk 0+13,05  4,45  1,23  0,04 
8,07  37,00  7,18  0,16 

A pk 0+21,12  4,72  0,55  0,00 
8,00  50,80  2,20  0,00 

A pk 0+29,12  7,98  0,00  0,00 
8,00  45,56  11,92  0,00 

B pk 0  3,41  2,98  0,00 
6,00  17,85  19,01  0,00 

B pk 0+6  2,54  3,36  0,00 
12,00  28,62  47,57  0,60 

B pk 0+18  2,23  4,57  0,10 
2,00  5,04  9,26  0,20 

B pk 0+20  2,81  4,69  0,10 
6,10  16,90  23,16  0,99 

B pk 0+26,10  2,73  2,86  0,20 
10,00  26,50  30,45  3,60 

B pk 0+36,10  2,57  3,23  0,52 
10,00  26,20  29,40  12,05 

B pk 0+46,10  2,67  2,65  1,89 
10,00  28,05  18,90  30,85 

B pk 0+56,10  2,94  1,13  0,50 
10,00  30,65  31,24  10,92 

B pk 0+66,10  3,19  5,08  0,05 

9,79 
15,62  26,29  0,23 

B pk 0+75,89  0  0  0 

       
Totals  369,95  275,99  59,99 

 



Annex número 10 

Moviment de terres 

 

Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 
i el Passeig de L’Ametlla, a L’Ametlla del Vallès 

92 

 

 

Secció  Distància 
(m) 

Desmunt 
caixa 

paviment 
(m²) 

Desmunt (m²)  Terraplè (m²) 

Total 
desmunt 
caixa 

paviment 
(m3) 

Total 
desmunt 
(m3) 

Total 
terraplè 
(m3) 

C pk 0  0,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
C pk 0+0,70  0,00  0,00  0,00 

2,00  2,25  0,25  0,03 
C pk 0+2,70  2,25  0,25  0,03 

3,30  8,25  0,91  0,10 
C pk 0+5,00  2,75  0,30  0,03 

1,82  6,01  0,76  0,03 
C pk 0+6,82  3,85  0,53  0,00 

1,54  4,43  1,18  0,00 
C pk 0+8,36  1,90  1,00  0,00 

           

        Totals  20,93  3,09  0,16 
 
 

Secció  Distància 
(m) 

Desmunt 
caixa 

paviment 
(m²) 

Desmunt 
(m²) 

Terraplè 
(m²) 

Total 
desmunt 
caixa 

paviment 
(m3) 

Total 
desmunt 
(m3) 

Total 
terraplè 
(m3) 

D pk 0 
6,06 

7,28  0,66  0,05 
36,42  0,00  0,00 

D pk 0+12,11  4,74  5,91  0,00 
2,79  12,85  14,76  0,00 

D pk 0+14,90  4,47  4,67  0,00 
2,00  10,35  5,97  0,00 

D pk 0+16,90  5,88  1,30  0,00 
2,72  15,42  2,49  0,00 

D pk 0+19,62  5,46  0,53  0,00 
           

 
 
 

 

      Totals  75,04  23,22  0,00 

             

 

Desmunt terreny de 
trànsit (m3) 

Desmunt terreny 
compacte (m3)  Terraplè (m3) 

Total A ‐ 0  174,53  40,72  0,55 
Total 0 ‐ B  195,42  235,28  59,44 
Total D  75,04  23,22  0,00 
Total C  20,93  3,09  0,16 
TOTAL  465,93  302,30  60,15 
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1. Introducció 

La  il∙luminació  escollida  es  basa  en  lluminàries  d’hal∙logenur  metàl∙lic  ja  que 
emeten  llum blanca que és millor per un ús de vianants. A continuació es  troben els 
càlculs utilitzats per arribar a la conclusió de què la millor opció són columnes de 8m 
d’alçada cada 14m i amb una potència de lluminària de 100W, lluminària més columna 
de 116W. 

En el projecte trobem dos tipologies de carrer segons el R D 1890 / 2008 EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA que trobem al BOE. 

 

Taula A11.1: Tipus de via 

Com  podem  comprovar  en  la  intersecció  s’obté  una  via  amb  classificació  D  i  a  la 
Carretera de La Garriga en direcció La Garriga s’obté un tipus B. 

A les següents taules es comprova que el cas a estudi és un B1 (ME2/ME3c) i D3 – D4 
(S3/S4). 

 

Taula A11.2: Tipus d’enllumenat per viaris tipus B 
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Taula A11.3: Tipus d’enllumenat per viari tipus C i D 
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A continuació podrem veure els requeriments per a cada tipus de vial: 

Taula A11.4: Requeriments per vial tipus A i B
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Taula A11.5: Requeriments per vial tipus C, D i E 

 

 
2. Estudi luminotècnic 
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BENITO 2110020 VIALIA EVO Luminaria HM-T 100 W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 41  74  97  100  78

Luminaria de tipo residencial para instalar en columnas de 4 a 10 m de 
altura. Está fabricada en inyección de aluminio, y acabada en color negro 
texturado. 
Instalación en horizontal o vertical a diámetro 60 mm. Grado de protección 
IP66 e IK10. Incorpora reflector de aluminio anodizado y difusor de cristal 
templado plano. 
Permite la instalación de equipos electromagnéticos o balastos electrónicos 
para lámparas de descarga de potencias hasta 250 W, en clase I o clase II. 
La rótula de la luminaria permite una inclinación de hasta 15º, tanto en 
posición vertical como horizontal.

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Fax
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BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.70 Escala 1:189

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.26 0.40 0.90 12 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Observador 1 (-60.000, 1.650, 1.500) 2.48 0.40 0.90 5
2 Observador 2 (-60.000, 4.950, 1.500) 2.26 0.41 0.95 12
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Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 20 41 0.633 0.488
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27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 163

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 20 41 0.633 0.488
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 20 41 0.633 0.488
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

6.050 39 35 32 31 30 30 31 33 36 38

4.950 41 39 35 31 28 28 32 35 39 41

3.850 41 38 34 32 29 29 32 34 38 40

2.750 41 39 35 34 29 29 34 35 39 41

1.650 33 33 30 29 28 27 29 30 33 33

0.550 23 22 21 20 21 21 20 21 22 24

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
32 20 41 0.633 0.488
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.48 0.40 0.90 5

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gráfico de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.650 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.48 0.40 0.90 5

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.26 0.41 0.95 12

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gráfico de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 159

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 4.950 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valores reales según cálculo: 2.26 0.41 0.95 12

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.89 15 0.684 0.450
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 163

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.89 15 0.684 0.450
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.89 15 0.684 0.450
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla (E)

2.250 15 14 13 13 14 14 13 13 14 15

1.350 9.52 9.33 9.24 9.18 9.55 9.58 9.28 9.31 9.33 9.53

0.450 7.02 6.97 7.02 6.89 7.20 7.21 6.97 7.06 6.99 7.02

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.89 15 0.684 0.450
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 4.22 27 0.332 0.154
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gama de grises (E)

Escala 1 : 163

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 4.22 27 0.332 0.154
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 159

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 4.22 27 0.332 0.154
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Intersecció BP-1432 - Passeig de l'Ametlla
27.05.2014

Proyecto elaborado por Rafael Molina Criado
Teléfono

Fax
e-Mail

BP-1432 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla (E)

10.313 4.24 4.22 4.32 4.46 4.64 4.67 4.51 4.38 4.27 4.26

8.938 5.35 5.41 5.69 5.95 6.16 6.17 5.99 5.79 5.46 5.37

7.563 6.87 7.13 7.46 7.80 8.17 8.14 7.82 7.52 7.21 6.90

6.188 8.89 9.04 9.55 10 10 10 10 9.71 9.45 8.96

4.813 12 12 12 13 13 13 13 12 12 12

3.438 16 16 16 15 15 15 15 15 16 16

2.063 23 21 20 19 18 18 19 20 21 22

0.688 27 26 27 26 25 26 27 27 27 27

m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 

Trama: 10 x 8 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 4.22 27 0.332 0.154
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3. Qualificació energètica 

 

3.1 Introducció 

Tal  i  com  podem  comprovar  a  l’estudi  luminotècnic  les  lluminàries  de  8m  cada 
14m compleixen  tots  els  requeriments  tant per una  classe d’enllumenat  S3  com per 
una classe ME3c  i  també ME2. S’ha establert el mínim grau de manteniment que és 
0,7. 

A continuació es pot veure el càlcul de l’eficiència energètica que es coneix com: 

 

L’índex  d’eficiència  energètica  (IƐ) es  defineix  com  el  quocient  entre  l’eficiència 
energètica de la instal∙lació (Ɛ) i el valor de l’eficiència energètica de referència (ƐR) en 
funció del nivell d’iluminació mitja en servei projectada. 

 

Taula A11.6: Valors d’eficiència energètica de referència 

 

Ɛ es coneix com: 
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Taula 11.7: Qualificació energètica d’una instal∙lació d’enllumenat 

 
3.2 Qualificació energètica en calçada 

A = 6,6 * 14m = 92,4m2 

Em = 32lx 

W = 116W de consum entre lluminària i enllumenat 

 

Es pot comprobar que ƐR = 32. 

IƐ = 0,79 

La qualificació energètica a la calçada és de C. 

 

3.3 Qualificació energètica en vorera 

S’agafa la il∙luminació menor ja que donarà valors més restrictius. 

A = (11+2.6)*14m= 190,40m2 

Em = 10lx 

ƐR = 9lx 

IƐ = 1,82 

Qualificació A. 
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4. Caiguda de tensió 

La connexió de l’enllumenat es  farà en el Quadre QM57 situat al carrer del Prat. 
Aquest quadre i les seves línies es poden apreciar a l’annex de serveis existents. 

Se’n retiraran quatre lluminàries de la línia 2, concretament la número 5, 10, 11 i 12. 
En  el  projecte  es  col∙locaran  en  aquesta  línia  10  lluminàries  de  100W  d’hal∙logenur 
metàl∙lic. 

Una d’elles en substitució de la lluminària Nº5, que és de 250W, per tant aquesta no es 
tindrà  en  compte  en  el  càlcul  de  caiguda  de  tensió  ja  que  no  suposarà  un  major 
consum. 

La caiguda de tensió es coneix com: 

∆U(v)= 1,80· ρ· L(m)· P(w) / S(mm2)· U(v); 

On: 

U=380 V 

ρ = 0,018 4 mm2/m per cables de coure. 

S= 6, 10, 16, 25 mm2 (seccions disponibles. 

P és la potència de la lluminària. 

S’ha de garantir sempre que ∆ U < 3% U. 

Primer  de  tot  es  calcula  la  caiguda  de  tensió  que  suposa  la  ramificació  de  les 
lluminàries existents 10, 11 i 12 per tal de saber si s’haurà de modificar el cablejat del 
tram on trobem les lluminàries 1, 2, 3 i 4 fins al Quadre QM57. 
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Imatge A11.1: Esquema enllumenat existent 

Caiguda de tensió al recorregut més desfavorable que és el QMAC. 

Caiguda de tensió al tram AC: 

 

 

 

 

∆U_QMAC = 1,89 + 0,59 = 2,48v. 

2,48 < 3%U = 11,4v. 

Per tant es pot estimar que al tram QMA hi ha un cable de coure de 6mm2 de secció. 

 

A continuació es comprova la caiguda de tensió de la nova línia. 
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Esquema A11.2: Esquema enllumenat projecte 

 

Es pot apreciar que el tram més desfavorable és el tram QMABE. 

 

 

 

∆U_QMABE = ∆U_QMA + ∆U_AB + ∆U_BE = 0,28 + 0,3 + 1,96 = 2,54v. 

2,54v < 3%U = 11,4v. 
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Per  tant no  suposa un canvi de  secció del  cablejat existent  i  el projecte es  farà amb 
cable de coure de 6mm2 de secció. 

 

5. Disposició del servei 

Les rases en voreres tenen una profunditat de fons de 60cm amb un conducte de 
PE de 90mm de diàmetre, corrugat per fora (auto resistent) i llis per fins, per on passa 
el cable de  la  línia, en contacte directe amb el sòl natural. L’amplada és de 40cm. Es 
compacta per tongades de 20cm d’espessor fins a nivell de la base de paviment de la 
vorera. 

En els encreuaments de calçada  la canalització és com a mínim de dos conductes de 
110mm, formigonats amb un dau de formigó de H‐150 de 25x40cm i una profunditat 
de rasa de 1,06m. El cable de posada a terra es disposa fora del tubular  i del dau de 
formigó en contacte amb el terra granular. 

Les arquetes de registre, tenen per funció ajudar a la tasca de estesa del cable en casos 
de reposició. Es  localitzen a ambdós cantons dels creuaments de calçada (arqueta de 
60 x 60 x 100cm). Si hi ha canvis de direcció pronunciats es col∙loca una arqueta de 40 
x 40 x 60cm. 
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1. Introducció 

La  situació  actual  comprèn un  col∙lector  de  600mm al  llarg  de  tot  el  Passeig  de 
l’Ametlla i que recull les aigües pluvials d’aquest passeig. Un cop arriba a la Carretera 
BP‐1432  o  Carretera  de  La  Garriga  connecta  a  un  pou  amb  un  tub  de  400mm  que 
continua paral∙lel a la Carretera de Sant Feliu direcció La Garriga. Finalment aquest tub 
travessa la calçada i desemboca al medi tal i com es pot apreciar al plànol de l’Annex 2, 
xarxa de recollida d’aigües pluvials. 

Primer de tot es comprova el cabal en aquest col∙lector de 600mm en el seu punt més 
baix per  tal de dimensionar els nous col∙lectors de  recollida d’aigües de  la  superfície 
afectada. 

La Diputació de Barcelona exigeix que els col∙lectors discorrin per les voreres i no pel 
mig de la calçada. 

El cabal es calcula com Q (l/s)= C*I*A*2,78. 

C= coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

I= Intensitat de pluja en mm/h. 

A= Àrea de la conca en Ha. 
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2. Comprovació de la xarxa existent d’aigües pluvials 

2.1 Determinació de la conca d’estudi 

L’àrea que aquest col∙lector de 600mm existent recull en el seu punt més baix és la 
següent: 

A= 22.612,87 m2 
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2.2 Determinació del temps de concentració (Tc) 

Les intensitats de precipitació (mm/h), es representen en hietogrames i es recullen 
en  els  aparells  anomenats  pluviògrafs,  en  intervals  de  pluja  de  5  a  10  minuts.  Es 
constata que la intensitat màxima disminueix amb la duració de la pluja, amb el que la 
intensitat de càlcul d’una determinada conca es correspon a la duració de la pluja igual 
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al denominat temps de concentració de la conca (Tc), variable que mesura el temps de 
recorregut del cabal d’escorrentiu des del extrem d’aigües a munt de la conca al punta 
d’avaluació del cabal. 

Témez ho avalua en conques naturals,  , i ho corregeix en conques 

en  part  urbanitzades  amb,  μ  =  Surb/Stotal      .  Essent  L  la 
longitud del màxim recorregut de l’aigua en la conca, en kilòmetres, i j la pendent mitja 
unitària de la conca entre ambdós extrems. 

A  conques  urbanes  el  temps  de  concentració  s’avalua  successivament  com  la  suma 
d’un  temps d’escorrentiu,  suposat  de  8 minuts,  i  del  corresponent  recorregut  per  la 
xarxa. 
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2.3 Determinació de la intensitat de pluja (I) 

La intensitat de precipitació I (mm/h) per a l’estimació de cabals de referència per 
als mètodes hidrometeorològics es pot obtenir amb la següent fòrmula: 

 

D= Temps de concentració 

Pd = Pluja de projecte 

I/Id = Valor característic de la zona d’estudi, a Catalunya es considera de 11. 

 

Figura A12.1: Valor I/Id 
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2.4 Estimació de la pluja de projecte 

Segons  dades  extretes  dels  plànols  d’isomàximes  de  l’estudi  de  delimitació  de 
zones  inundables  per  a  la  redacció  de  l’INUNCAT  (juny  2001),  la  precipitació  diària 
màxima  associada  al  període  de  retorn  de  10  anys  considerada  per  la  zona d’estudi 
segons el plànol adjunt és la següent: 

 

Figura A12.2: Plànol de Màximes precipitacions diàries per un període de retorn de 10 anys 

 

Es  pot  comprovar  que  per  un  període  de  retorn  de  10  anys  la  precipitació  diària 
màxima a l’Ametlla del Vallès és de 115mm/dia. 
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2.5 Estimació del coeficient d’escorrentiu 

Témez avalua el coeficient d’escorrentiu C com: 

 

 

 

Pd = Pluja de projecte en mm/dia. 

Po = Umbral d’escorrentia. Es  fix per a cada  tipus de sòl  –  vegetació,  la quantitat de 
pluja necessària en mm a partir de la qual es produeix escorrentia. 

Po = Po’ x f. 

Essent f un factor corrector, a Catalunya de 3. 

Els valors Po en  la superfície a estudi són: 3 per sòl  impermeable com teulats, asfalt, 
etc. 6 per sòl granular sense pavimentar. 

El valor Po mig del Passeig de l’Ametlla tenint en compte que hi ha una superfície de 
4170,93m2 de sorra, 5621,01m2 de paviment i 12820,93m2 de parcel∙les, és: 

 

 

Per tant això en resulta un valor C a tota la superfície de: C = 0,86. 

 

2.6 Resultats obtinguts 

El cabal obtingut al final del Passeig de l’Ametlla és el següent: 

CÀLCUL DE LES CANONADES 
       Tram  L (m)  Vmitja(m/s)  Conques  A (m2)  A (hes)  C 

PR1 ‐ PR2  426,130  3,000  A1  22612,870  2,261  0,860 
 

S=A*C  ∑  te (min)  tr (s)  tr (min) 
tc = te + tr 
(h)  I (L/s ha)  Q (l/s) 

1,945  1,945  8,000  142,043  2,367  0,173  374,371  728,042 
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Amb  un  cabal  de  728,042  l/s,  un  pendent  mitg  a  tota  la  canonada  del  4,5%  i  una 
rugositat del tub de PE de 0,011 obtenim les següents característiques del col∙lector en 
el seu punt més baix: 

 

A  l’últim pou del  Passeig  de  l’Ametlla  tenim un  cabal  de  728,04l/s  i  arriba  amb una 
velocitat de 5,36m/s. 
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3. Dimensionat de la nova xarxa d’aigües pluvials 

 

3.1  Col·lectors 

Pel  càlcul dels nous  col∙lectors  es  segueix  la mateixa metodologia que pel  càlcul 
del col∙lector existent realitzat a l’apartat 2 d’aquest annex.  

Els col∙lectors utilitzats seran de Polietilè d’Alta Densitat (PEAD). 

El cabal es calcula com:  

Q (l/s)= C*I*A*2,78. 

C= coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

I= Intensitat de pluja en mm/h. 

A= Àrea de la conca en Ha. 

 

El  temps  de  concentració  s’avalua  successivament  com  la  suma  d’un  temps 
d’escorrentiu, suposat de 8 minuts, i del corresponent recorregut per la xarxa. 

La intensitat s’obté amb la formula anterior on I/Id = 11 a Catalunya. 

 

D= Temps de concentració 

Pd = Pluja de projecte 115mm/dia. 

I/Id = Valor característic de la zona d’estudi, a Catalunya es considera de 11. 

 

El coeficient d’escorrentiu és 0.94 ja que es tracta d’una zona impermeable. 
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CÀLCUL DE LES 
CANONADES 

                             

Tram 
L 
(m) 

V 
(m/s
) 

Con
ques 

A 
(m2) 

A 
(he
s)  C 

S=
A*
C  ∑ 

te 
(min
)  tr (s) 

tr 
(mi
n) 

tc = te 
+ tr (h) 

I (L/s 
ha) 

Q 
(l/s) 

Pend
ent 
col∙le
ctor 
(%) 

Diàm
etre 
col∙le
ctor 
(m) 

Pass
eig  

426,
13  3,00  A1  2261

2,87 
2,2
61 

0,8
60 

1,9
45 

1,9
45 

8,00
0 

142,
043 

2,36
7  0,173 

374,
371 

728,
042  4,5  0,6 

1‐PE 
10,1

8  2,00  ‐  230,
00 

0,0
23 

0,9
40 

0,0
22 

0,0
22 

8,00
0 

5,09
0 

0,08
5  0,135 

423,
594 

9,15
8  2,0  0,4 

PE‐
PR1 

18,4
0  3,50  ‐  190,

26 
0,0
19 

0,9
40 

0,0
18 

1,9
84 

10,3
67 

5,25
7 

0,08
8  0,174 

372,
789 

739,
693  2,0  0,6 

PR1‐
PR2 

44,3
8  4,00  ‐  597,

25 
0,0
60 

0,9
40 

0,0
56 

2,0
40 

10,4
55 

11,0
95 

0,18
5  0,177 
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511 

753,
933  1,5  0,6 

 ‐PR2 
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98 

0,0
36 

0,9
40 

0,0
33 

0,0
33 
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0 

7,26
0 

0,12
1  0,135 
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PR5  9,49  2,00  ‐  0,00  0,0

00 
0,9
40 

0,0
00 

2,0
74 
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40 
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5 
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9  0,179 
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440  2,0  0,2 
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PR3 
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15 
0,0
13 

0,9
40 

0,0
13 

0,0
13 
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0 
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0 

0,10
9  0,135 
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4  2,0  0,4 

PR3‐
PR4 
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0,0
24 

0,9
40 
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23 
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35 
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9 
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5 

0,16
3  0,138 

418,
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47  2,0  0,4 

PR4‐
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25 
0,0
31 

0,9
40 

0,0
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0,0
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0,39
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TRAM 1 ‐ PE 

 
 
TRAM PE – PR1 
 

 
 
TRAM PR1 – PR2 
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TRAM 2 – PR2 
 

 
 
 
TRAM 3 – PR3 
 

 
 
TRAM PR3 – PR4 
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TRAM PR4 – PR5 
 

 
 
TRAM 4 – PR5 
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TRAM PR2 – PR5 
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TRAM PR5 – S 
 

 
 
 
Els trams PR5 – S, 1 – PE, 3 – PR3, PR3 – PR4 i PR4 – PR5 s’ha sobre dimensionat per si 
en un futur es continua urbanitzant la carretera BP‐1432. 
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3.2  Embornals 

Els  embornals  són  elements  de  recollida  d’aigua  de  la  xarxa.  Les  escomeses 
particulars s’uneixen directament als conductes de la xarxa. 

Disposat  longitudinalment  a  la  calçada  en  els  seus  contactes  amb  vorera  i  rigola. 
Disposats  d’un  marc  reixeta  d’admissió  d’aigües,  d’un  pou  de  registre  de  caiguda 
d’aigua (prefabricat de formigó) i un tub d’unió amb la canonada de 20cm de diàmetre, 
aixecat de la base del calaix per produir sifó ambiental. 

Per realitzar el càlcul d’embornals que absorbeixin el cabal generat per aquesta nova 
àrea  primer de  tot  es  calcula  el  temps de  concentració  de  l’àrea  a  estudi  per  tal  de 
determinar la intensitat de pluja. La pluja de projecte continua sent 115mm/dia. 

Per  calcular  el  temps  d’escorrentiu  s’han  delimitat  5  àrees  amb  aproximadament  la 
mateixa pendent on els temps de concentració són semblants. 

S’ha seguit la formula de Témez per calcular el temps d’escorrentiu. 

 

 

 

On μ és igual a 1 ja que el 100% està urbanitzat. 

La  intensitat  de  pluja  segueix  la  formula  vista  a  l’apartat  2.3  d’aquest  annex  i  és  la 
següent: 

 

 

On I/Id s’ha vist que és 11 i Pd 115mm/dia pel cas de L’Ametlla del Vallès. 

 



Annex número 12 

Hidrologia i drenatge 

 

Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 
i el Passeig de L’Ametlla, a L’Ametlla del Vallès 

145 

 

 

Figura A12.3: Conques de recollida per embornals 
 
 

A continuació es calcula el cabal que genera cada àrea a partir de Q= C*I*A*2,78. 

C= coeficient d’escorrentiu (adimensional). 

 

Siguent Po = 3 per ser impermeable i Pd=115mm/d, resulta un coeficient d’escorrentiu 
de 0,94. 

I= Intensitat de pluja en mm/h. 

A= Àrea de la conca en Ha. 

 

Conca  L (km)  j  Tc  Tc'  I  A (m2)  A(ha)  C  Q (l/s) 
A1  0,017  0,010  0,032  0,008  1408,145  304,820  0,030  0,940  40,348 
A2  0,020  0,045  0,028  0,007  1494,175  253,640  0,025  0,940  35,624 
A3  0,023  0,040  0,031  0,008  1425,315  243,920  0,024  0,940  32,680 
A4  0,023  0,005  0,047  0,012  1228,238  385,390  0,039  0,940  44,495 
A5  0,050  0,005  0,084  0,021  972,441  582,370  0,058  0,940  53,234 

 

La  capacitat  d’absorció  d’un  embornal  va  en  funció  de  la  pendent  longitudinal  del 
carrer. 
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En la següent gràfica es pot apreciar la capacitat d’absorció dels dos tipus d’embornals 
utilitzats a l’àmbit: 

 

 
Gràfic A12.1: Capacitat d’embornals 

 

Àrea drenada 
                     

Conca  Q (l/s) 

Pendent 
longitudinal 

(%) 
Capacitat de 

l'embornal (l/s)  Nº Embornals  Àrea (m2) 
Àrea drenada 

(m2) 
A1  40,348  1,0  15  3,00  304,82  101,61 
A2  35,624  4,5  6,25  6,00  253,64  42,27 
A3  32,680  4,0  6,67  5,00  243,92  48,78 
A4  44,495  0,5  16,67  3,00  385,39  128,46 
A5  53,234  0,5  20  3,00  582,37  194,12 

 

Els embornals s’han disposat de tal manera que englobin com a mínim les àrees 
drenades calculades.
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Control de qualitat del projecte Arranjament intersecció carretera BP-1432 i Passeig Ametlla

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

7.678,81PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 7.678,81

21 % IVA SOBRE 7.678,81.................................................................................................................................... 1.612,55

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.291,36€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NOU MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS )
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Accès BP‐1432
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Col∙locada a la intersecció
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Plànol Núm.:Escala:Plànol:Data:Títol del Projecte: Alumne: Tutor:

Planta seguretat i salut Fase 3 1/600Juny 2014Rafael Molina Criado Xavier Font Solà

N

3/3Arranjament de la intersecció de la carretera BP‐1432 i
el Passeig de l'Ametlla, a l'Ametlla del Vallès

Xavier
Sello
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1.- Material incombustible resistent a 

greixos, sals i aigua. 

2.- Classe N aïllant a 1000 V i classe 4T 

aïllant a 25000 V. 

3.- Material no rigid hidrofug, fàcil neteja i 

desinfecció. 











































1.-Casquet modelat de material plàstic. 

2.-Anelles roscades per al suport i retenció de 

cristalls en materials plàstics (1). 

3.-Cristall inactinic de 50 mm de diàmetre. 

Ocular protector de plastic incolor de 50 mm de 

diametre (1). 

4.-Cadenat regulable amb protectora de goma. 

5.-Dispositiu d’alumini anoditzat per a 

ventilació indirecta. 

6.-Atalaje de cautxú regulable mitjançant 2 

sivelles metal·liques. 
(1) acril butadié estiré  
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1.-Sola vulcanitzada d’acril-nitril. 

2.-Palmell de muntat de cuir. Artificial curtit al crom, de 3 mm de gruix amb plantilla adherida de junta prevulcanitzada. 

3.-Replè del taló de fusta de xop de 20 mm de gruix. 

4.-Contrafort de roba endurida amb resina. 

5.-Tall de pell. 

6.-Talonera reforçada amb pell. 

7.-Tall de pell. 

8.-FoAm de 9 mm de gruix. 

9.-Serratge curtit al crom. 

10.-Bordet d’hule plastificat. 

11.-Folre de lona de cotó aprestat de 0.4 mm de gruix 

12.-Llengüeta de pell. 

13.-Filtre de lona aprestada de 5 mm de gruix. 

14.-Puntera metal·lica 

15.-Rematxe d’hacer pavonat 

16.-Uliets innoxidables de llautó niquelat 

17.-Replé de jute aprestat 
Aquests materials primers podran substituir-se per d’altres similars. 
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Quadre de preus I 





  

    
 €82,93             


 



 €19,33              


 



 €6,77                  


 



 €24,69                 


 



 €5,31            


 



 €4,61               
                


 



 €7,50                 
              


 



 €0,24  


 €17,33             


 



 €11,72  


 €1,02              


 



 €2,20                   
              


 



 €27,79                


 



 €16,56                
             


 



 €55,73               
             
         


 







  

    
 €5,79  



 €108,21                
              


 



 €23,58              


 



 €0,15                  


 



 €12,02  


 €85,96  


 €12,02  


 €14,27  


 €44,00                   


 



 €238,56                 


 



 €18,58               


 



 €28,59              
               


 



 €15,65            
                 


 



 €27,33            
                


 



 €292,26                 


 



 €5,41  


 €0,97  






  

    
 €106,05             


 



 €4,78  


 €10,16                


 



 €45,93               


 



 €1,00                 
                


 



 €4,95               


 



 €6,12                  


 



 €54,04               
              
             


 



 €15,51                  


 



 €132,17  


 €142,90                


 



 €241,03                 


 



 €35,29                   


 



 €287,85                  


 



 €1.197,16                 
             
              
              


 







  

    
 €1.380,80                 

             
                


 



 €1.017,22                  
            
                 
             


 



 €48,98             


 



 €18,20                    


 



 €22,72                   


 



 €104,26  


 €81,24  


 €48,35               


 



 €1,21  


 €166,37  


 €103,70               


 



 €103,08              


 



 €67,27               


 



 €30,00  


 €177,50  


 €12,02  






  

 €1.800,00              
             
             


 



 

Autor
Rafael  Criado Molina 

 projecte, del 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus II 



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    

            


   €82,93

   €63,59970
 19,33 €

           


   €19,33

 19,33 €

              


   €6,77

              


 €6,77000

 0,00 €

               


   €24,69

              


 €24,69000

 0,00 €

         
       


   €5,31

         
       


 €5,31000

 0,00 €

            
              


   €4,61

           
             


 €4,61000

 0,00 €

              
            
         


   €7,50

             
           
         


 €7,50000

 0,00 €

          


   €0,24

          


 €0,24000

 0,00 €

           


   €17,33

           


 €17,33000

 0,00 €

    €11,72



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
   €11,72000

 0,00 €

          


   €1,02

          


 €1,02000

 0,00 €

              
             


   €2,20

              
             


 €2,20000

 0,00 €

             


   €27,79

             


 €27,79000

 0,00 €

             
        
          


   €16,56

             
        
          


 €16,56000

 0,00 €

            
        
          
       


   €55,73

            
        
          
       


 €55,73000

 0,00 €

             


   €5,79

             


 €5,79000

 0,00 €

             
            


   €108,21

             
            


 €108,21000

 0,00 €

          


   €23,58



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
          


 €23,58000

 0,00 €

              


   €0,15

              


 €0,03000

 0,12 €

    €12,02

 12,02 €

    €85,96

 85,96 €

    €12,02

 12,02 €

    €14,27

 14,27 €

              


   €44,00

   €29,30000
 14,70 €

              


   €238,56

             


 €209,06000

 29,50 €

          


   €18,58

   €0,11000
          


 €16,83000

 1,64 €

           
           
            


   €28,59

           
            


 €5,76000

          
            


 €7,44000

 15,39 €

         
          
               


   €15,65

         
          


 €5,05000



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
 10,60 €

         
            
             


   €27,33

          
           


 €12,31000

         
             


 €9,04000

 5,98 €

            
             


   €292,26

            
               


 €236,07000

 56,19 €

    €5,41

   €5,32000
 0,09 €

    €0,97

   €0,15000
 0,82 €

          


   €106,05

         


 €104,77000

 1,28 €

               


   €4,78

   €4,66400
 0,12 €

            


   €10,16

            


 €1,95104

   €1,08000
   €0,02000

 7,11 €

             


   €45,93

             


 €44,25000

 1,68 €

              
           


   €1,00



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
              

           


 €0,56100

 0,44 €

            
            


   €4,95

            


 €2,44800

 2,50 €

             


   €6,12

   €1,19340
   €0,11000

 4,82 €

            
          
           
            


   €54,04

            
          
          
          


 €52,75000

   €0,29000
 1,00 €

              
               


   €15,51

              


 €9,66000

   €3,56000
 2,29 €

    €132,17

   €131,95000
 0,22 €

            


   €142,90

   €121,07000
 21,83 €

            
            


   €241,03

   €0,56000
            


 €239,95000

 0,52 €

             


   €35,29

   €34,27000
   €0,25000



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
 0,77 €

               
             


   €287,85

               


 €202,67000

 85,18 €

            
            
        
           
           
         


   €1.197,16

            
            
        
           
           


 €1.194,87000

 2,29 €

            
            
          
            


   €1.380,80

            
            
          
           


 €1.380,00000

 0,80 €

            
           
           
           
           


   €1.017,22

            
           
           
           
           


 €1.013,44000

 3,78 €

         


   €48,98

         


 €48,25000

 0,73 €

                 


   €18,20

                 


 €17,53000

 0,67 €



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    

               
          


   €22,72

               


 €20,98500

 1,74 €

            


   €104,26

   €103,22000
 1,04 €

    €81,24

   €81,12000
 0,12 €

             


   €48,35

   €48,21000
 0,14 €

    €1,21

   €0,86000
 0,35 €

              


   €166,37

   €163,46000
 2,91 €

          


   €103,70

           


 €103,70000

 0,00 €

         


   €103,08

         


 €103,08000

 0,00 €

            


   €67,27

            


 €67,27000

 0,00 €

    €30,00

   €30,00000
 0,00 €

    €177,50

   €177,50000
 0,00 €

    €12,02



Arranjament de la intersecció entre la carretera BP-1432 i el Passeig de l´Ametlla

   

    
 12,02 €

           
           
          
         


   €1.800,00

 1.800,00 €

Autor
Rafael  Criado Molina 

 projecte, del 
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Justificació d'elements 






  1 



   

 €23,30 

 €23,30 

 €23,30 

 €23,67 

 €24,08 

 €24,08 

 €23,30 

 €26,91 

 €25,21 

 €20,68 

 €20,76 

 €20,65 

 €20,68 

 €23,89 

 €16,00 

 €20,15 






  2 



   

 €16,58 

 €68,31 

 €2,93 

 €86,18 

 €86,18 

 €97,13 

 €145,06 

 €50,00 

 €56,95 

 €66,20 

 €12,27 

 €8,80 

 €8,67 

 €31,33 

 €37,34 

 €41,32 

 €44,62 

 €42,27 

 €46,97 

 €37,80 

 €51,98 

 €28,42 

 €1,44 

 €1,77 

 €2,87 

 €53,99 

 €60,52        




 €10,69 

 €38,00 






  3 



   

 €29,06 

 €3,62 

 €4,90 

 €7,78 

 €45,59          




 €3,11 






  4 



   

 €1,25 

 €19,18 

 €18,77 

 €17,87 

 €19,66 

 €43,27 

 €18,60 

 €16,81         




 €19,64         




 €18,90 

 €18,38 

 €9,98 

 €103,30          




 €160,16           




 €0,09 

 €0,41         




 €0,43         
        




 €57,38      
          




 €55,93      
          




 €55,93      
          




 €57,99        
      




 €55,05        
      









  5 



   

 €33,31             




 €34,23            




 €30,48             




 €1,15 

 €0,42 

 €8,16                 




 €1,31         




 €1,53          




 €2,63 

 €0,20          




 €0,14          




 €0,21         




 €200,00         
        
       
      




 €0,00         
       
       
      




 €6,02        
        
        




 €20,67        
        
         




 €4,70         
       
        









  6 



   

 €45,00        
        
         




 €85,00         
         
         




 €6,31        
        
          




 €5,62        
        
          




 €29,48        
        
          




 €26,27        
        
          




 €1,58            




 €187,51            
           




 €196,29         
          




 €140,00          
          




 €22,12           




 €6,06 

 €15,26          
           




 €21,36             
       
          




 €55,06          
        









  7 



   

 €54,51          
        




 €53,32          
        




 €15,00         




 €70,07       




 €8,11 

 €3,72 

 €198,07           




 €98,01          




 €135,43         




 €27,52          




 €31,20            




 €27,73            
       




 €40,83            
       




 €74,66          
         




 €4,59          
         
         




 €11,33          
         
         




 €17,65          
         
         









  8 



   

 €42,45          
         
         




 €82,02          
         
         




 €2,60           




 €117,27            
          




 €786,60         




 €164,35         




 €76,10          
         




 €1,16             
       




 €14,66           
         




 €0,15         
         




 €1,45            
         
           




 €3,20            
         
           




 €1,60          
         
          
          




 €2,02          
        
          
           









  9 



   

 €3,22          
        
          




 €1,29 

 €193,12          




 €11,20          
           




 €0,36        




 €4,04        




 €94,16          




 €311,74       
       




 €28,66       




 €39,85 

 €0,40 

 €6,23         




 €70,73          
         




 €78,93         
          




 €21,64        




 €3,34       




 €4,10       




 €5,29         
          
         




 €14,03          
           









  10 



   

 €15,32           
        
        




 €516,30           




 €88,79         
          




 €29,60          
          




 €40,72         




 €80,83           
          




 €103,76           
          




 €3,08          




 €2,07             




 €0,27           
        




 €0,25           




 €8,83           
               









  11 



   

 €73,00          
          
        


 

   


  

  


  

  


 
 
         




          




  



 



 €78,55          
          
        


 

   


  

  


  

  


 
 
         




          




  



 






  12 



   


 €75,87          
         
         


 

   


  

  


  

  


 
 
          




  



 



 €108,91          
          
         


 

   


  

  


  

  


 
 
          




 

  



 






  13 



   


 €105,72          
          
         


 

   


  

  


  

  


 
 
          




 

  



 








  14 



    

 €72,90        
          
         


  

   


  
  

  


  
  

  


        
        
         




         
         
         




  



 




 €94,82       
           


  

   


  
  
  
  

  


            




       




  






  15 



    



 




 €25,82         
            


  

   


  
  

  


 




        




  



 




 €14,11            
           


  

   


  
  

  


  

  



 









  16 



    

 €3,93        
       


  

   


  
  

  

 




 €4,26        
      


  

   


  
  

  

 




 €6,78        
             
      


  

   


  
  

  

 









  17 



    

 €3,50          
          


  

   


  
  

  

 




 €3,70          
          


  

   


  
  

  

 




 €5,97        
          


  

   


  
  

  


  

  



 









  18 



    

 €1,20            
        


  

   


  

  

 




 €9,43           
           


  

   


  

  


  
  

  



 




 €1,80            
        


  

   


  

  

 









  19 



    

 €6,65            


  

   


  

  

 




 €4,85          


  

   


  

  

 




 €114,38       
          
          
      
        


  

   


  
  

  


  
  

  
  

  



 







  20 



    


 €114,38       
          
          
       


  

   


  
  

  


  
  

  
  

  



 




 €4,31          
         


  

   


  

  


  

  



 




 €4,04          


  

   


  






  21 



    
  


  

  



 




 €5,25           


  

   


  

  


  

  



 




 €8,23          
         
       


  

   


  

  



 




 €9,31          
         
       


  

   







  22 



    
  
  

  


  
  

  



 




 €7,98               
        


  

   


  

  


  

  



 




 €10,05               
       


  

   


  

  


  

  



 









  23 



    

 €11,03             
       


  

   


  

  


  

  



 




 €12,06             
       


  

   


  

  


  

  



 




 €4,26           


  

   


  
  

  


  

  






  24 



    



 




 €2,46             


  

   


  
  

  


  

  



 




 €1,18        


  

   


  
  

  

 




 €1,30         


  

   


  
  

  






  25 



    

 




 €20,61           
        
         


  

   


  

  


  
  

  



 




 €12,59            
         
          


  

   


  

  


  
  

  



 




 €6,32           


  

   






  26 



    


  
  

  


 
 
                 




  



 




 €9,98   
   


 

  

 




 €2,17         
            
           


  

   


  

  

 




 €2,58         
            


  

   






  27 



    


  

  

 




 €40,00         
        
       
      


  

   


         
        
       
      




  

 




 €0,00         
       
       
      


  

   


         
       
       
      
















  28 



    

 €8,73        
        
        


  

   


        
        
        




  

 




 €20,67        
        
         


  

   


        
        
         




  

 




 €4,70         
       
        


  

   


         
       
        




  

 







  29 



    


 €28,28         


  

   


  

  


  
  
  

  


 
 

  



 




 €27,02        
           


  

   


  

  


  
  
  

  


 
 

  



 







  30 



    


 €71,84        
         


  

   


  
  

  


  

  


      
          




  



 




 €23,84          
        
          
        
          


  

   


  
  

  


      
          




             




        
        
          




  






  31 



    



 




 €22,97          
        
          
          
        
           


  

   


  
  

  


      
          




             




        
        
          




  



 




 €50,87          
        
          
        
          


  

   


  
  

  


      
          









  32 



    
             




        
        
          




  



 




 €47,85          
         
         
          
        
          


  

   


  
  

  


      
          




             




        
        
          




  



 




 €77,89         
        


  

   


  
  






  33 



    
  


  

  


      
          




  



 




 €15,09           
         


  

   


  
  

  


  

  


           




             




            




  



 




 €63,03            
           
              


  

   


  






  34 



    
  

  


 
          




             




           
               




  



 




 €244,66           
       
         
        


  

   


  
  

  


        
      




             




            
           




  



 




 €253,87         
          
          


  

   






  35 



    


  
  

  


        
      




             




         
          




  



 




 €153,05          
          
         


  

   


  
  

  


             




          
          




  



 




 €34,44           


  

   


  
  






  36 



    
  


             




           




  



 




 €30,80           
          


  

   


  
  

  


 
          




 
          

          
         




  



 




 €49,56         
           
          


  

   


  
  

  







  37 



    
 
          




          
           




          
          
         




  



 




 €49,56         
           
          


  

   


  
  

  


 
          




          
           




          
          
         




  



 




 €36,53         
         
          
           


  

   






  38 



    


  
  
  

  


 
             

       
          




          
         
         




  



 




 €58,97         
          
        


  

   


  
  

  


  
  
         




  


          
        




  



 









  39 



    

 €58,42         
          
       


  

   


  
  

  


  
  
         




  


          
        




  



 




 €57,23         
          
        


  

   


  
  

  


  
  
         




  


          
        




  






  40 



    



 




 €0,58       


  

   


  

  


  

  


         
        




  



 




 €0,56       


  

   


  

  


  

  


         




  



 









  41 



    

 €39,36         
          


  

   


  
  

  


        
      




         




  



 




 €0,88          
       


  

   


  
  

  


  

  


 
 

  



 




 €2,09         
        


  

   






  42 



    


  
  

  


  

  


 
 

  



 




 €2,76         
        


  

   


  
  

  


  

  


 
 

  



 




 €8,87        
      


  

   


  
  






  43 



    
  


  

  


 
 

  



 




 €214,05        
          


  

   


  
  

  


  

  


           




  



 




 €112,16         
          


  

   


  
  

  


  






  44 



    
  


          




  



 




 €150,29          


  

   


  
  

  


  

  


         




  



 




 €32,47        


  

   


  
  

  


          




          
          
        




  






  45 



    



 




 €60,39           
          


  

   


  
  

  


      
          




         




 

  



 




 €76,38            
          
         


  

   


  
  

  


 
          




      
          




          









  46 



    
          

          
         




  



 




 €44,36            
          


  

   


  
  

  


            




          
          
         




  



 




 €45,70            
       
        


  

   


  
  

  


             




            
       









  47 



    
  



 




 €58,80            
       
        


  

   


  
  

  


             




            
       




  



 




 €77,05          
         


  

   


  
  

  


          
         




  



 







  48 



    


 €11,04        
         
         
        
         


  

   


  
  

  


          
         
         




  



 




 €21,10        
         
         
        
         


  

   


  
  

  


          
         
         




  



 









  49 



    

 €30,72        
         
         
        
         


  

   


  
  

  


          
         
         




  



 




 €65,56        
         
         
        
         


  

   


  
  

  


          
         
         




  



 









  50 



    

 €111,83        
         
         
        
         


  

   


  
  

  


          
         
         




  



 




 €44,58          
            


  

   


  
  

  


      
          




  



 




 €47,66          
            


  

   


  






  51 



    
  

  


      
          




  



 




 €53,21          
            


  

   


  
  

  


      
          




  



 




 €229,66             
         


  

   


  
  

  


 
          




          









  52 



    
          

          
         




  



 




 €15,57           
          


  

   


  
  

  


           




          
          
         




  



 




 €134,71            
           
       


  

   


  
  

  


             




            
          









  53 



    
  



 




 €7,31           


  

   


  
  

  


      
          




            
         




  



 




 €25,64         
         


  

   


  
  

  


      
          




            
         
           




  






  54 



    



 




 €835,12         
        
          


  

   


  
  

  


  

  


      
          




         




  



 




 €189,71         
        
          


  

   


  
  

  


  

  


      
          









  55 



    
         




  



 




 €119,20            
          
       
        
            


  

   


  
  

  


 
          




         




          
          
         




  



 




 €94,23           
         


  

   


  
  

  


             









  56 



    
           

         




  



 




 €10,27              
       
        


  

   


  
  

  


             
        




           
         




         
         




  



 




 €2,86          
         
          
          


  

   


  
  

  







  57 



    
          

         
          
          




  



 




 €3,29          
        
         
          


  

   


  
  

  


          
        
          
           




  



 




 €5,10          
        
          


  

   


  
  

  


          
        
          









  58 



    
  



 




 €7,26         


  

   


  
  

  


 
        




  



 




 €196,51          


  

   


  
  

  


          




  



 









  59 



    

 €140,01         
         


  

   


  
  

  


          




  



 




 €130,73        
       
        


  

   


  
  

  

  


  
  

  


      
          




 

  



 









  60 



    

 €480,69       
       
        
       


  

   


  
  

  

  


  
  

  


      
          




       
       




       




 

  



 




 €1,31   
   


  
  

  


 

  



 









  61 



    

 €12,37           


  

   


  

  


         




  



 




 €90,48          
         
     
       


  

   


  

  


          
         




  



 




 €107,47         
           
         


  

   


  

  







  62 



    
         

          




       




  



 




 €34,54        
         


  

   


  
  

  


 
        




  



 




 €22,26         
          
         


  

   


  
  

  


       




         
          
         




  






  63 



    



 




 €33,37          
           


  

   


  
  

  


          
           




  



 




 €32,36          
        


  

   


  
  

  


           
        
        




  



 









  64 



    

 €560,05           
       


  

   


  
  

  


  

  


           




  



 




 €119,37         
          


  

   


  
  

  


  

  


         
          




          
          
        




  



 









  65 



    

 €69,77          
          


  

   


  
  

  


  

  


          
          




          
          
        




  



 




 €80,83       
             


  

   


           
          




  

 




 €103,76       
             


  

   







  66 



    
           

          




  

 




 €51,76           
             
         
          
          
       


  

   


  
  
  

  


  
  
  

  


 
 

         




  



 




 €55,84          
              
         
          
          
       


  

   






  67 



    


  
  
  

  


  
  
  
  

  


 
 

         




  



 




 €59,03            
        
           
            
           


  

   


  
  

  


          




  



 









  68 



    

 €6,21           
           


  

   


  

  


             




           




  



 




 €4,63         
          


  

   


  

  


           
        




  



 




 €3,46          


  

   


  
  

  


  
  






  69 



    
  



 




 €31,78         
        


  

   


  
  

  


  
  
  
  

  



 




 €114,46          
         
          


  

   


  
  

  


  
           




  

  







  70 



    
        

        
         




         
         
         




  



 




 €164,31          
         
          


  

   


  
  

  


  
           




  

  


        
        
         




         
         
         




  



 









  71 



    

 €19,76         
      


  

   


  

  



 




 €6,26      
             


  

   


  

  


  
  
  

  


 

  



 




 €92,66            
        


  

   


  
  

  


 






  72 



    
      

          




          




          




  



 




 €92,43           
         


  

   


  
  

  


             




           
         




  



 




 €0,91        
       


  

   


  
  

  



 







  73 



    


 €1,36          


  

   


  
  

  



 




 €4,54        
       


  

   


  
  

  



 




 €38.440,95           
         


  

 €11.500,00         


  




