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MEMÒRIA 

 

 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres a dur a terme 
per a la construcció d’un vial d’accés a la urbanització de la Vallensana que enllaci amb la 
carretera BV-5011 mitjançant una rotonda i que, a més, doni accés al camí de Sant Pere de 
Reixac. 

Les obres a realitzar són les integrants en Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la 
Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, comprenen, 

1. Treballs previs i demolicions 
2. Moviment de terres. 
3. Estructures 
4. Drenatge 
5. Afermat 
6. Senyalització i Defenses 
7. Mesures Correctores d’Impacte Ambiental 
8. Partides Alçades 
9. Gestió de Residus 

Totes les obres a realitzar queden definides seguidament i les seves condicions d’execució, en 
els documents que integren el present Projecte. 

2. ANTECEDENTS 

Actualment la comunicació entre la urbanització de la Vallensana, situada en el terme municipal 
de Montcada i Reixac, i el casc urbà del municipi es realitza per la carretera BV-5011 de 
Badalona a Montcada, però cal arribar fins dalt del Coll de la Vallensana i recorre un vial 
d’aproximadament 1 km en sentit contrari a la carretera, amb la qual cosa la connexió té un llarg 
recorregut que es pot reduir substancialment mitjançant la construcció d’un nou vial que eviti 
arribar fins el punt alt de la carretera BV-5011. 

3. CONDICIONANTS DEL DISSENY 

L’àmbit del Projecte inclou el tram de la carretera BV-5011 a adaptar, així com un tram del Camí 
de Sant Pere de Reixac, la nova rotonda i el nou vial d’accés a la Urbanització de la Vallensana. 

3.1. TOPOGRAFIA 

A l’annex núm. 2 – Topografia s’inclou el plànol topogràfic a escala 1:2.000 que s’ha fet servir 
com a base per al present Projecte. 

La cartografia és referenciada amb coordenades UTM. 
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3.2. MARC GEOLÒGIC 

Al fons de la vall, en molts casos, els torrents i rieres s’han encaixat profundament en els 
sediments d’origen miocènic. Aquests sediments presenten un cabussament vers el NW produït 
per l’efecte de compressió de la falla que limita la Depressió per la banda septentrional. Aquesta 
és la causa de la disimetria dels dipòsits sedimentaris. Als llocs més planers els materials 
miocènics són recoberts per al·luvions quaternaris d’origen fluvial provinents de l’erosió de les 
serralades. Aquests dipòsits oculten el contacte dels materials de la Serralada Prelitoral i Litoral 
i els materials de la depressió vallesana i no permeten d’observar a la superfície la falla 
septentrional del Vallès. En alguns llocs hi ha cons de dejecció de torrents, com el que 
s’observa a Matadepera. 

Pel que fa a la zona d’estudi en concret, tota ella és homogènia pel que fa als materials que la 
formen. La seva composició és calcària, formada per margues i pissarres amb graptolites i 
calcàries de tipus griotte. 

Dins de l’annex núm. 4 - Geologia i Geotècnia es tracta amb major profunditat aquests 
aspectes. 

3.3. CLIMATOLIGIA I HIDROLOGIA 

L’estudi climatològic està orientat a la definició dels principals trets climàtics de l’àmbit de 
projecte per establir, basant-se en ells, la possible incidència que aquests poden presentar en 
l’execució de les obres i la seva posterior explotació. 

El clima que presenta la comarca del Vallès Occidental, a on es projecta el nou vial d’accés, es 
pot identificar com a dos tipus diferents, un clima mediterrani subhumit i un clima  
mediterrani litoral. 

Les temperatures durant el mes d’agost es mantenen al voltant 23 ºC de mitja, podent arribar a 
màximes de 40 ºC. Pel que fa a l’hivern les temperatures poden a ser negatives en moments 
puntuals, amb la temperatura mitjana situant-se als 8 ºC. Durant tot l’any es produeixen 
importants oscil·lacions tèrmiques, al voltant dels 11-12 ºC, fet que causa importants variacions 
de temperatures entre el dia i la nit. 

La precipitació és força irregular al llarg de l'any, amb un mitjana anual de 598 mm. Els mesos 
més plujosos solen ser el de març, maig, octubre i novembre. En canvi el mes més sec sol ser 
el d’agost, el qual no arriba als 17 mm, però també són secs els mesos de gener, febrer, juliol, 
setembre i desembre amb unes precipitacions que ronden els 35 mm. 

La velocitat mitjana del vent és semblant durant tot l’any, no s’aprecia cap diferència destacable. 
Pel que fa les ratxes màximes es pot dir el mateix. 

Pel que fa a la hidrologia, primer es determinen totes les conques hidrogràfiques que 
intercepten la traça i posteriorment s’estimen els cabals d’avinguda pel període de retorn de 100 
i 500 anys per poder dimensionar les obres de drenatge transversal i de 10 anys per a 
dimensionar el drenatge longitudinal. 

El mètode utilitzat per a calcular el cabal d'avinguda és el proposat per J.R. Témez, en el treball 
"Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 1978" 
realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., amb les modificacions 
proposades pel mateix autor en l’article “Generación y mejora del método racional” publicat en 
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la revista Ingeniería Civil núm. 82, el qual es recull a la Instrucción de Carreteras 5.2-IC Mayo 
de 1990, “Drenaje superficial” del Ministeri de Foment i a la Guia Tècnica (GT1), 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de l’ACA de març  
de 2003. 

Dins de l’annex núm. 8 – Climatologia, Hidrologia i Drenatge es tracta amb major profunditat  
aquests aspectes. 

3.4. TRAÇAT I TRÀNSIT ACTUAL 

L’únic accés existent a la Urbanització de la Vallensana és també a través de la BV-5011 però 
lluny del punt on s’ha projectat la rotonda en el present Projecte. En la carretera hi ha dues 
estacions les quals donen valors molt diferents deguts a la seva situació. 

Aquest tema és tractat en detall en l’Annex núm. 6 – Estudi de Trànsit, el qual considerant els 
volums de trànsit de pesants previstos s’ha calculat la categoria de trànsit pesant obtenint una 
categoria de trànsit pesat T31. 

3.5. SERVEIS EXISTENTS I EXPROPIACIONS 

El Projecte inclou la definició i valoració estimativa de les obres necessàries per a la reposició 
dels serveis que resulten afectats per la construcció de les obres. 

Dins l’Annex núm. 14. - Serveis Afectats es fa un inventari dels diferents serveis afectats, 
incloent la el pressupost estimatiu per a la seva reposició. 

Els serveis afectats pertanyen als següents Companyies i Administracions, 

 FECSA-ENHER 
 Companyia Telefònica 
 Particulars 

La valoració de les reposicions dels serveis afectats es troba inclosa dins el pressupost general 
de l’obra. En tot cas, en el moment de l’execució de l’obra, les operacions de reposició de 
serveis afectats es farà sempre d’acord amb cada companyia i els seus criteris. L’import estimat 
per al desviament de serveis ha estat de NORANTA MIL EUROS (90.000 €). 

Pel que fa a les ocupacions i expropiacions, els terrenys dins l’àmbit de l’obra es classifiquen en 
sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables. L’import estimat en l’Annex núm. 13 – Ocupacions i 
Expropiacions és de QUARANTA-CUATRE MIL NOU-CENTS SETANTA EUROS (44.970 €). 

3.6. CONDICIONS D’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

El Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar i executar els treballs definits, que les 
obres projectades ho han estat en la consideració de no suposar afecció directa a l’entorn, 
mantenint en servei provisional durant tota l’actuació la carretera BV-5011. 

Excepte aquesta qüestió, que haurà d'atendre's durant l'execució, es pot assenyalar que la 
implantació de l'obra, amb la configuració que es projecta, no suposarà afeccions directes en el 
seu entorn, ni en les propietats veïnes. 

Conseqüentment les obres, una vegada s'obtinguin les autoritzacions municipals corresponents, 
podran iniciar-se amb absència d’implicacions externes que precisen d’actuacions singulars. 
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El Pla de Control de Qualitat, la Memòria Ambiental i l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, 
el contingut dels quals i el seu abast es desenvolupa seguidament, determinaran les mesures 
concretes de control i seguiment a establir per a garantir aquestes condicions d’execució. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

4.1. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Per tal de proposar la millor solució per al nou vial d’accés a la Urbanització de la Vallensana 
s’han estudiat tres traçats diferents. En les dues primeres alternatives proposades la rotonda 
està situada en el mateix punt canviant el traçat del vial. En l’alternativa 1 es busca minimitzar el 
terraplens, provocant un pendents més pronunciats, arribant al 10 % en un tram. Pel que fa 
l’alternativa 2 el vial d’accés és més curt (20 metres menys que la primera alternativa) i els 
pendents no passen del 8 %, però això comporta uns moviments de terres majors que el 
l’alternativa 1. La tercera situa la rotonda més a l’est, provocant grans moviments de terres per 
al Camí de Sant Pere de Reixac, així com per al vial que produeix terraplens de fins a 25 metres 
d’alçada, tot i ser 50 metres més curt que el de l’alternativa 1. 

Totes tres alternatives comparteixen el tram final del vial d’accés, és a dir el viaducte sobre la 
riera de la Vallensana i el traçat que ve tot seguit. 

Els eixos considerats per a la definició geomètrica són, 

 Eix 1-1  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 1. 
 Eix 2-1.2 Carretera BV-5011. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 3-1.2 Camí de Can Piqué. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 4-1.2 Rotonda. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 1-2  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 2. 
 Eix 1-3  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 3. 
 Eix 2-3   Carretera BV-5011. Alternativa 3. 
 Eix 3-3  Camí de Can Piqué. Alternativa 3. 
 Eix 4-3  Rotonda. Alternativa 3. 

Amb aquestes propostes, es realitza un anàlisi multicriteri, on influeixen factors econòmics, 
constructius i d’impacte ambiental per a valorar i obtenir la millor alternativa. 

Com es pot consultar a l’annex 7 – Estudi d’alternatives. Anàlisi multicriteri, l’alternativa més 
adequada és la 1, sent aquesta objecte de redacció del present projecte. 

4.2. TRAÇAT 

Els paràmetres de disseny definits, són els següents, 

 Tipus de xarxa: Comarcal 
 Tipus de via: Carretera convencional (1+1) 
 Tipus de terreny: Accidentat 
 Velocitat de projecte: 50 km/h 
 Radi mínim: 30 m 
 Secció tipus, 

 En els trams de carretera BV-5011 on es modifica el traçat s’adopta una 
plataforma de 10 metres, composta per una calçada de 7 m i dos vorals d’1,50 m. 
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En el costat del terraplè s’adossa una berma de 0,50 m i en el costat del desmunt 
una cuneta trepitjable d’1,00 m. 

 El vial d’accés a la Vallensana i la reposició del camí de Sant Pere de Reixac es 
projecta amb calçada de 6 m limitada per vorals de 0,50 m. S’adopta la mateixa 
berma i cuneta que en el cas anterior. 

 A la rotonda la calçada és de 5 m limitada per voral exterior d’1,50 m i voral 
interior d’1,00 m. 

4.3. AFERMAT 

Com s’ha dit abans, a partir de l’Estudi de trànsit s’ha calculat un tipus de trànsit T31, així doncs 
es considera necessària disposar d’una esplanada E2, havent-se de verificar un cop excavada 
la caixa de la secció del ferm, amb la realització d’assaigs, que la coronació te un mòdul de 
compressibilitat superior a 120 MPa. 

Degut a que no s’ha realitzat un estudi geotècnic de la zona d’actuació s’ha suposat que la 
capacitat portant de la base sobre la que s’ha de construir es correspon a un sòl tolerable, com 
ja s’ha explicat en l’annex núm. 4 - Geologia i Geotècnia. Per això serà necessari una capa de 
material d’aportació per a la coronació dels terraplens. S’ha escollit col·locar una capa de 75 cm 
de sòl seleccionat. 

Pel que fa al ferm, es disposa de dues alternatives per a la solució amb acabat asfàltic, 
mitjançant la utilització de terres o emprant una barreja de terra i ciment. Es decideix emprar la 
secció conformada amb terres, tipus 3121 del catàleg, essent la solució adoptada mitjançant  
40 cm de tot-ú i 16 cm d’asfalt.  

Així doncs la secció adoptada per al nou accés, així com el camí i la rotonda és, 

 40 cm de tot-ú 
 Capa d’emprimació asfàltica ECI 
 10 cm de capa de base, mescla bituminosa tipus AC22 (S20) 
 Capa d’adherència asfàltica EAR-1 
 6 cm de capa de rodadura, mescla bituminosa granítica tipus AC16 (D12) 

4.4. ESTRUCTURES 

S’han definit un total de tres tipologies diferents d’estructures que s’han dissenyat per satisfer 
les necessitats de drenatge, per donar continuïtat a tots aquells camins i passos de fauna que 
han quedat obstaculitzada per la construcció d’aquesta nova infraestructura o bé per protegir les 
construccions adjacents al traçat projectat. 

Els murs es plantegen en la seva majoria per tal de no ocupar ni afectar a les construccions 
existents properes a futur traçat de l’actuació. Per motius d’integració ambiental en l’entorn es 
faran amb escullera amb seccions tipus diverses segons les alçades de terres a contenir i la 
posició relativa amb la traça amb una inclinació 1:3 (H:V) per a desmunts i 1:2 (H:V) per a 
terraplens. 

En total són necessaris 5 murs d’escullera, sent el més gran el cinquè amb una longitud de 
132,2 metres i una alçada màxima de 13,5 metres. 
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El calaix de formigó armat in situ que permet salvar el pas de fauna sota el tronc principal del 
nou vial d’accés a la urbanització de la Vallensana, en el P.K. 410,000. Es preveu un gàlib 
interior de 2,00 x 2,50 m. A més, també serveix com a O.D. de la conca 7. 

Entre el P.K. 0+457,283 i el P.K. 0+512,283 es troba el viaducte per tal de salvar el desnivell 
que hi ha en aquesta zona. Està format per tres vànols de 17,5, 20 i 17,5 metres, amb estreps 
al principi i final i dues piles. 

Dins l’annex núm. 11 - Estructures i la col·lecció de plànols núm. 8 es defineixen amb major 
detall les diferents estructures del projecte 

4.5. MOVIMENT DE TERRES 

Es descriuen en aquest apartat els volums obtinguts per a les diferents operacions de 
moviments de terres, d’acord amb la Classificació del sòl procedent d’excavació, inclosos a 
l’Annex núm. 12 – Moviment de Terres. 

El balanç final de terres queda, 

 Sobren 2.117,253 m3 de terres vegetals procedents d’excavació. 
 Sobren 7.739,448 m3 de terres no classificades procedents d’excavació. 
 Cal l’aportació de 5.496,750 m3 de sòl seleccionat per a la formació del ferm. 
 Cal l’aportació de 2.931,600 m3 de tot-u per a la formació del ferm. 
 Cal l’aportació de 29.197,140 m3 d’escullera per a la formació de murs de contenció. 

4.6. DRENATGE 

4.6.1. DRENATGE TRANSVERSAL 

L’objectiu és el d’avaluar les obres bàsiques necessàries per a un correcte drenatge transversal 
de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat dimensionades per a un període de 
retorn de 500 anys, segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

S’han adoptat els criteris de càlcul i dimensionament de les obres de drenatge transversal de la 
Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”, d’ordre 14 de maig de 1990, i de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. De forma resumida, les bases de càlcul per al càlcul i 
dimensionament de les obres de drenatge adoptades són les següents, 

 Les O.D. seran de formigó armat, i per tant adoptem com a coeficient de rugositat de 
Manning n = 0,020. 

 La màxima velocitat de circulació de l’aigua dins els conductes ha estat limitada a  
6.0 m/s. 

 La relació entre la sobreelevació a l’entrada de l’obra (calculada segons el procediment 
de la Instrucció 5.2-IC) i l’alçada de l’obra (H/Hw)no serà major a 1,0. 

Dins l’Annex núm. 8 – Climatologia, hidrologia i drenatge, es desenvolupen en detall  
aquests aspectes. 

4.6.2. DRENATGE TRANSVERSAL 

En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 
evacuar l’escorrentiu superficial de la plataforma dels diferents vials i dels marges que vessin 
cap a ells, mitjançant un sistema de cunetes i col·lectors amb desguàs en règim lliure. Per al 
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disseny de la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i 
característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

Es projecten tres tipus de cunetes, dos de les quals com a cuneta de desmunt associada al 
traçat i una exterior de guarda. La denominació d’aquestes tres cunetes són, 

 TTR-10. Situada als desmunts, de secció triangular superficial trepitjable i revestida 
amb formigó HM-20. Porta associada sempre un dispositiu dren D = 110 mm que recull 
les filtracions del paquet de ferms, així com les de l’entorn més pròxim. Aquesta cuneta 
es posa en relació als desmunts 3:2. 

 Cuneta de guarda. De secció trapezoïdal revestida de 1,50 x 0,50 m revestida amb 
formigó HM-20 (e = 0,10 m), situada a les coronacions dels desmunts i als peus de 
terraplè on sigui necessari. 

Es disposen tubs D = 600 mm als punts de final de recorregut de cunetes que desguassen les 
aportacions de aquestes a llocs adequats, també complint les funcions de passos  
salva cunetes. 

Dins l’Annex núm. 8 – Climatologia, hidrologia i drenatge, es desenvolupen en detall  
aquests aspectes. 

4.7. SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIAL 

La senyalització projectada compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la 
matèria, recollides en la “Instrucción 8.1-IC de Senyalització Vertical”, en el “Manual de 
senyalització interurbana d’orientació”, en la “Instrucció 8.2-IC, de marcas viales”, en la 
“Instrucción 8.3-IC de señalitzación de obras”, en “Reglamento General de Circulación”, en 
l’Ordre Circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”, en 
l’Ordre Circular 309/90 C y E, sobre fites d’aresta. 

La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la “Instrucción 8.2-IC. Marcas viales” del 
Ministeri de Foment. Totes les marques vials definides són de color blanc (excepte les 
corresponents a senyalització d’obres) i reflectants. La reflectància s’aconsegueix mitjançant la 
mescla en la pintura de microesferes de vidre. 

Marques vials longitudinals continues, 

 M-2.2: Per a prohibició de l’avançament 
 M-2.6: Per a vora de calçada 

Els criteris de disseny empleats per la senyalització vertical, segueixen en tot allò exposat a la 
Norma 8.1-IC/91 “Senyalització vertical” de 28 de desembre de 1999 que publica la mateixa 
Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, i a l’esborrany del “Manual per a la 
senyalització viària d’orientació de Catalunya” de 22 d’octubre de 2001 amb les seves darreres 
aportacions del 23-04-2005. Així com, 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom I. Característiques de les Senyals”, publicat al 
març de 1992. 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom II. Catàleg i significat de les Senyals”. 

En els plànols de planta corresponents s’han dibuixat els senyals en el punt on han d’instal·lar-
se, indicant la seva designació segons el Codi de la Circulació. 

Memòria      Pàg. 7 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

Les característiques dels materials a utilitzar estan definides en l’apartat corresponent del Plec 
de Prescripcions Particulars del Projecte. 

En aquesta obra es projecten senyals dels tipus següents, 

 Senyals d’advertiment de perill (tipus “P”). 
 Senyals de reglamentació (tipus “R”). 
 Senyals de d’indicació: en aquest grup s’inclouen les d’indicacions generals, cartells 

d’orientació i panells complementaris. 

Per a la definició de la grandària dels senyals de codi s’ha considerat el cas de carretera 
convencional amb voral, com es pot veure en l’annex 15. 

Els senyals seran sobre capa d’acer galvanitzat de 1,8 mm (+ 0,20) de gruix. Aquestes 
característiques hauran de complir les especificacions del Plec de Prescripcions  
(Document núm.3). 

Els pals de sustentació dels senyals seran d’acer galvanitzat, amb les especificacions del Plec 
de Prescripcions (Document núm. 3). 

Els senyals d'orientació compleixen amb els criteris del “Manual de senyalització interurbana 
d’orientació” de la Generalitat de Catalunya. 

El abalisament previst està compost de fites d’aresta, captafars i panells direccionals. 

Els criteris de disseny per l’abalisament segueixen tot allò exposat a la Norma 8.1-IC/91 
“Senyalització vertical” de 28 de desembre de 1999, la Ordre Circular 309/90 C y E sobre fites 
d’aresta del Ministeri de Foment i la “Proposta de Criteris d’abalisament” de juny del 2004 del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Pel sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la carretera, s’han 
considerat les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 T i P “Recomendaciones sobre Sistemas 
de Contención de Vehículos” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment i la 
seva posterior modificació mitjançant l’ Ordre Circular 6/2001, la O.C. 18/2004, i la  
O.C. 18bis/2008 

En base a ella, el sistema de contenció de vehicles escollit és el de barreres de seguretat 
deformables de material metàl·lic, col·locades als marges de la carretera. El tipus general de 
model escollit ha estat el de perfil de doble ona suportada amb perfils tubulars metàl·lics de  
120 x 55 cada 4 m i esmorteïdors a cada pal. La separació dels pals serà de 2 m en els casos 
indicats a l’Ordre Circular 321/95 T i P. En els plànols del projecte es poden veure els detalls de 
les barreres de seguretat. Els terminals de barrera tenen l’abatiment inicial i final de 12 m. 

Segons l' O.C. 18/04 i O.C. 18bis/08 sobre els criteris d’utilització de sistemes per a protecció 
de motociclistes, s’ha instal·lat la barrera amb pantalla de protecció per a motociclistes en el 
costat exterior de les alineacions corbes de radi inferior a 200 m i en les quals la velocitat 
especifica sigui inferior en més de 30 km/h a la de la alineació immediatament anterior. 

Està prevista la col•locació de barreres dels següents tipus, 

 BMSNA4/120b 
 BMSNC2/120a 
 PMC2/10e 
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4.8. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 

Degut a les característiques del traçat i al terraplens necessaris el medi el veu afectat, tot i que 
s’ha evitat la interrupció total dels corrents i torrents de la zona mitjançant les obres de drenatge 
i el viaducte.  

El present Projecte també inclou partides per a la plantació d’arbusts i arbres en els desmunts i 
terraplens que es produiran un cop finalitzada l’obra. 

Les espècies escollides per plantar són, 

 Marfull (virburnum tirnus) 
 Estepa arborrera (cistus salvifolius) 
 Llentiscle (pistacea lentiscus) 
 Alzina (quercus ilex) 
 Roure (quercus pubescents) 

5. CONDICIONS GENERALS 

Tots els elements constituents de les obres del nou camí s’han projectat tenint en compte la 
normativa vigent d’aplicació, quedant perfectament definides als Plànols que formen el 
document núm. 2 del present Projecte i els treballs corresponents es realitzaran conforme a les 
especificacions contingudes en el Plec de Condicions Tècniques, document núm. 3. 

Pel que fa referència a les propietats i característiques dels components bàsics previstos, s’han 
definit considerant un període de vida útil de la part de l’obra sobre la que s’actua de 50 anys, 
condició que haurà de tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar, 
com en els sistemes de construcció a adoptar, redactant al final un “Pla de Manteniment” 
recollint les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta vida útil de l’obra. 

Respecte de les condicions d’execució, el Contractista tindrà en compte les restriccions 
específiques en les quals s'hauran de plantejar les obres definides i que s’han concretat en 
l’apartat anterior, en particular la consideració de mantenir en servei provisional durant tota 
l’actuació la carretera BV-5011, així com el Camí de Sant Pere de Reixac, el pla d'actuació que 
proposa per a garantir aquestes limitacions. 

6. PLA D’OBRA 

Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i 
els rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, 
s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de dotze (12) mesos. A 
l’annex núm. 18 es detalla la programació prevista per a les unitats més importants, establint-se 
un ordre de prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat. 

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar 
i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideració de no 
suposar afecció directa a l’entorn, mantenint en servei provisional durant tota l’actuació la 
carretera BV-5011, per la qual cosa haurà d’adaptar sense cost addicional, el seu  
programa operatiu, els seus processos d’execució i les seves condicions d’actuació, a  
aquestes circumstàncies. 
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7. CONTROL DE QUALITAT 

A l’annex núm. 19 s’inclou el Pla de Control de Qualitat a desenvolupar durant l’execució de les 
obres projectades. La seva valoració ascendeix a la quantitat de VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS 
SETANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (29.274,17 euros). 

El Contractista presentarà a l’inici dels treballs, una relació dels assaigs que durà a terme 
seguint el contingut del present annex i de tot allò que en el Plec de Condicions Tècniques fa 
referència al tema. 

8. MEMÒRIA AMBIENTAL 

Com annex núm. 16 al Projecte s'incorpora la Memòria Ambiental amb el corresponent Estudi 
de Gestió de Residus, establint i precisant plantejaments concrets i apropiats a les 
característiques de les obres dissenyades per a minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix 
temps que es determinen les bases sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar 
les seves propostes concretes mediambientals. 

9. SEGURETAT I SALUT 

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. nº 256 de 25 d’octubre 
1997) s’incorpora com annex núm. 17 al present Projecte “L’Estudi de Seguretat i Salut”  
de l’obra. 

El pressupost de l’Estudi s’ha inclòs com unitat independent en el Pressupost d'Execució 

del Projecte per import de CINQUANTA-NOUMIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB 
VUITANTA-CIN CÈNTIMS (59.717,85 €), amb una ocupació mitja de 20 treballadors. 

D’acord amb aquest Estudi, el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra, un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn i desenvolupin, en funció del seu 
propi sistema d’execució, les previsions contingudes en el mateix. 

10. DECLARACIÓ DE COMPLIMENT NORMATIU 

En el disseny i concepció de les obres definides en el present Projecte s’han observat les 
normatives tècniques, les normes de disciplina urbanística i les ordenances municipals que li 
són d’aplicació i concretament les exigències i requeriments establerts en la Instrucció de 
Formigó Estructural EHE-08 (Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008), en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts PG-3/75 (Ordre Ministerial 
de 6 de febrer de 1976 i les seves modificacions posteriors), en la Instrucció de Carreteres, en 
el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/95 de 24 de març de 1995), en l'ordre del 
Ministerio de Vivienda sobre Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés 
i utilització dels espais públics urbanitzats (ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer de 2010) i en el 
Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construcció (Decret 161/01 de 12 de juny 
de 2001), així com les demès prescripcions establertes en el seu Plec de Condicions Tècniques 
i en els annexos Pla de Control de Qualitat, Memòria Ambiental i Estudi de Seguretat i Salut. 

11. ANNEXOS 

S’adjunten com annexos complementaris a la present Memòria, les “Generalitats del Projecte”, 
la “Topografia”, la “Documentació Fotogràfica”, la “Geologia i Geotècnia”, el “Planejament 
Urbanístic”, l’”Estudi de Trànsit”, l’”Estudi d’Alternatives”, la “Climatologia, Hidrologia i 
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Drenatge”, el “Traçat”, els “Ferms i Paviments”, les “Estructures”, els “Moviment de Terres”, les 
“Ocupacions i Expropiacions”, els “Serveis Afectats”, les “Senyalitzacions i Defenses”, la 
Memòria Ambiental”, l’”Estudi de Seguretat i Salut”, el “Pla d’Obra”, el “Pla de Control de 
Qualitat”, la “Justificació de Preus”, la “Classificació del Contractista” i el “Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració”. 

12. PRESSUPOST 

El pressupost resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als 
corresponents preus puja a la quantitat de TRES MILIONS CENT QUARANTA-DOS MIL DOS-
CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUANTRE CÈNTIMS, 

Pressupost d’Execució Material de l’obra 3.142.280,94 € 

Aquest import incrementat amb un 13 % de Despeses Generals i un 6 % de Benefici Industrial, 
dóna la quantitat de TRES MILIONS SET-CENTS TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS CATORZE 
EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (3.739.314,32 Euros), que afegint l’import total de les 
Ocupacions i Expropiacions, i incrementat amb un 21 % corresponent a l’IVA dóna la quantitat 
de QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRES CÈNTIMS. 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 4.578.984,03 € 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, per a l'import resultant per contracta per a 
l'execució de les obres i el seu termini, tal i com es justifica en l’Annex núm. 21, es proposa que 
la classificació exigible als Contractistes que concorrin a la licitació de les obres sigui, 

Classificació Contractista G4c, A2d, B4f 

14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present Projecte està format pels següents documents, 

Document núm. 1 - MEMÒRIA 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 

2. ANTECEDENTS 

3. CONDICIONANTS DEL DISSENY 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5. CONDICIONS GENERALS 

6. PLA D’OBRA 

7. CONTROL DE QUALITAT 

8. MEMÒRIA AMBIENTAL 

9. SEGURETAT I SALUT 

10. DECLARACIÓ COMPLIMENT NORMATIU 

11. ANNEXOS 

12. PRESSUPOST 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
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14. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

15. CONCLUSIÓ 

Annexos a la Memòria 

Annex núm. 1 - Generalitats del Projecte 

Annex núm. 2 - Topografia 

Annex núm. 3 - Documentació Fotogràfica 

Annex núm. 4 -  Geologia i Geotècnia 

Annex núm. 5 - Planejament Urbanístic 

Annex núm. 6 - Estudi de Trànsit 

Annex núm. 7 - Estudi d’Alternatives 

Annex núm. 8 -  Climatologia, Hidrologia i Drenatge 

Annex núm. 9 -  Traçat 

Annex núm. 10 -  Ferms i Paviments 

Annex núm. 11 -  Estructures 

Annex núm. 12 -  Moviment de Terres 

Annex núm. 13 - Ocupacions i Expropiacions 

Annex núm. 14 -  Serveis Afectats 

Annex núm. 15 -  Senyalització i Defenses 

Annex núm. 16 -  Memòria Ambiental (Estudi de Gestió de Residus) 

Annex núm. 17 - Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 18 - Pla d’Obra 

Annex núm. 19 - Pla de Control de Qualitat 

Annex núm. 20 - Justificació de Preus 

Annex núm. 21 - Classificació del Contractista 

Annex núm. 22 -  Pressupost pel al Coneixement de l’Administració 
Document núm. 2 – PLÀNOLS 

01. Plànol de Situació i Índex 
02. Planta General Cartografia 
03. Planta Superposició 
04. Definició Eix 
05. Perfils Longitudinals 
06. Seccions Tipus 
07. Perfils Transversals 
08. Estructures 
09. Drenatges 
10. Senyalitzacions i Defenses 
11. Mesures Correctores 
12. Serveis Afectats 
13. Planta d’Expropiacions 
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Document núm. 3 - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Capítol I Condicions Generals 

Capítol II Condicions que han de complir els materials i l’execució de l’obra 

Capítol III Condicions que han de complir les obres de jardineria 

Capítol IV Amidament i abonament de l’obra 

Document núm. 4 - PRESSUPOST 

Amidaments 

Estadístiques de Partides 

Quadres de Preus 

Pressupost 

Resum Pressupost 

15. CONCLUSIÓ 

Les obres definides en el Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la urbanització de la 
Vallensana amb enllaç la BV-5011“, es declaren com a obra completa, susceptible en ser 
lliurada per a l’ús general, aportant-se tots els documents definitoris de les actuacions que 
hauran de portar-se a terme per a la seva execució, pel que s’estima haver complert l’objectiu i 
en conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat, sotmetent-lo a la seva 
aprovació. 

 

Barcelona, febrer de 2015 

L’Autor del Projecte 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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ANNEX NÚM. 1 – GENERALITATS DEL PROJECTE 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Actualment la comunicació entre la urbanització de la Vallensana, situada en el terme municipal 
de Montcada i Reixac, i el casc urbà del municipi es realitza per la carretera BV-5011 de 
Badalona a Montcada, però cal arribar fins dalt del Coll de la Vallensana i recorre un vial 
d’aproximadament 1 km en sentit contrari a la carretera, amb la qual cosa la connexió té un llarg 
recorregut que es pot reduir substancialment mitjançant la construcció d’un nou vial que eviti 
arribar fins el punt alt de la carretera BV-5011. 

A la següent figura es mostra un mapa comarcal de Catalunya, identificant la zona de l’àmbit del 
Projecte, 
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I a la figura que es presenta a continuació es presenta un mapa orientatiu, on s’hi mostra la 
situació de la urbanització, així com la carretera BV-5011 a on enllaçarà el vial projectat, 

 

2. MUNICIPI I ENTORN 

El municipi de Montcada i Reixac es troba a la comarca del Vallès Occidental. Aquesta està 
formada per 23 municipis, amb una extensió global de 580,65 km2. Ocupa una gran part del 
Sistema Mediterrani i s’estén per les seves tres unitats bàsiques: Serralada litoral, Serralada 
Pre-litoral i Depressió central.  Els límits de la comarca coincideixen amb el Bages al nord, amb 
el Baix Llobregat a l’oest, al sud-est amb el Barcelonès i al nord-est amb el Vallès Oriental. 

Amb Sabadell i Terrassa com a nuclis més important, es pot considerar el Vallès Occidental 
com una de les comarques més complexes de Catalunya degut a la seva polinuclearitat i per la 
seva proximitat a Barcelona. Per una banda es poden definir les dues zones d’influència de 
Terrassa i Sabadell: la primera engloba Castellbisbal, Rubí, Ullastrell, Viladecavalls i 
Vacarisses, a més de Terrassa. Sabadell, en canvi, té la seva àrea d’influència sobre els  
municipis que ocupen els fons de la plana, com Barberà del Vallès, Palau-solità i Plegamans, 
Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sant Quirze del Vallès, juntament amb els que es troben 
al  peu i sobre la serralada Pre-litoral (Castellar del Vallès, Sentmenat, Sant Llorenç Savall  
i Gallifa). 

A la part sud-oriental de la comarca s’ha configurat una tercera àrea que s’anomena la 
conurbació de la B-30 i que comprèn Montcada i Reixac, Ripollet, Cerdanyola i Sant Cugat. Si 
bé no és un conjunt ben homogeni inclou els municipis vallesans que formaven part de 
l’extingida Corporació Metropolitana de Barcelona i que continuen essent la zona que rep 
l’impacte més directe de Barcelona. És una zona clara d’expansió de Barcelona.   
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L’existència d’aquestes àrees fa que el grau de consciència comarcal del Vallès Occidental  
sigui feble. 

Els marges perifèrics de la comarca corresponen a la Serralada Litoral al sud-est i a la 
Serralada Pre-litoral al nord-oest. La Depressió Pre-litoral centra la comarca i és l’origen del 
topònim sobre el qual s’ha delimitat la divisió administrativa actual. Els segment de la serralada 
Pre-litoral en el sector del Vallès Occidental és format per una sèrie de massissos alineats de 
nord-est a sud-est. Aquí és on es troben els punts culminals de la comarca: el puig de la  
Creu (664 m), la Mola (1.104 m), el Montcau (1.053 m) i el turó del Castell Sapera (940 m). 

En concret, el terme municipal de Montcada i Reixac, on es preveu situar la carretera que es vol 
construir, està localitzat a la vall baixa del riu Besòs, a la seva confluència amb el Ripoll.  Limita 
amb els municipis de Cerdanyola, Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, la 
Llagosta i Barberà. Té dins el seu municipi una part plana al nord, i una de més accidentada a la 
zona de la Serralada Pre-litoral.  Els turons més importants d’aquesta són el turó d’en Segarra o 
de Can Rius (326 m), el turó del Pi Candeler (461 m), el turó Blau (310 m) i el Puig  
Castellar (303 m). 

Els polígons industrials que hi podem trobar són varis, encapçalats inicialment per la fàbrica de 
ciment Asland, que va ser la primera, el 1917, a instal·lar-se en aquest municipi. Més endavant 
apareixen nous nuclis industrials com són el polígon del Pla d’en Coll, el de Can Cuiàs, el de 
l’avinguda de la Ribera, i el de la Ferreria. 

Els nuclis que inclou el terme municipal, són el de Santa Maria de Montcada, al nord-oest del 
turó de Montcada, i el barri de Can Santjoan, situat entre el Besòs, a llevant, a l’esquerre del 
Besòs, als contraforts de la Serralada Litoral. L’hàbitat també s’estén pel pla de Reixac, on hi ha 
el veïnat del Pla de Reixac, i, a l’altre costat del Besòs, pel pla del Masrampinyo, on hi ha el 
veïnat del Masrampinyo i el de Sant Pere de Reixac. I, finalment, l’últim nucli que queda per 
anomenar és el format originàriament per la caseria d’origen medieval de Vallensana, situada a 
la vall d’aquest nom, drenada  per la riera de Vallensana, que aflueix per l’esquerra del Besòs. 

El nucli de la Vallensana és una zona residencial i d’estiueig, constituït per cases baixes i zona  
verda. Hi passa la carretera de Badalona a Montcada, pel coll de Vallensana. Es troba situada 
al costat del turó de can Devesa, entre el coll de les Ermites i el de la Vallensana. És una 
urbanització sorgida a partir del mas de la Vallensana. Actualment hi ha unes dues-centes 
cases edificades que es troben sobre sòl forestal no urbanitzable, a les quals s’hi accedeix a 
través de la carretera que va de Montcada i Reixac fins a Badalona. La urbanització tan sols 
disposa d’una sola entrada, i aquesta es troba al terme municipal de Badalona. Totes les 
edificacions estan fetes sense llicència municipal, contravenint la qualificació urbanística, i 
sense que els municipis hagin exercit les seves competències en el control de la  
legalitat urbanística. 

La zona on s’ubica aquesta urbanització gaudeix d’una vista espectacular, especialment la 
vessant de Badalona, que té vistes damunt de Barcelona. 

És en aquesta urbanització on s’hi han de realitzar les obres de creació d’un accés que anirà 
des de la carretera que va de Montcada i Reixac a Badalona, fins la urbanització de la 
Vallensana, tot dins el terme municipal de Montcada. 
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3. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte la definició, justificació i valoració de les obres a dur a terme 
per a la construcció d’un vial d’accés a la urbanització de la Vallensana que enllaci amb la 
carretera BV-5011 mitjançant una rotonda i que, a més, doni accés al camí de Sant Pere de 
Reixac. 

4. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La rotonda d’enllaç projectada se situa sobre la carretera BV-5011 a l’alçada del P.K. 6+910, 
una mica més a l’est de l’actual intersecció amb el camí de Can Piqué, just entre dues 
edificacions situades en el marge sud de la carretera, situant el vial entre les dues cases. 

Per restituir l’accés al camí, cal construir un nou tram d’aproximadament 100 metres. En aquest 
tram, així com en la part de la rotonda situada del costat de la muntanya es produeix un 
considerable desmunt amb una alçada màxima de 12 m que es resol mitjançant murs de 
sosteniment d’escullera. 

Per altra banda, la semirotonda situada en el costat sud de la carretera suposa importants 
terraplens que es minimitzen amb murs d’escullera evitant afeccions als terrenys adjacents. 

Cal remarcar que la rotonda projectada suposa una dràstica millora en la seguretat de 
circulació, atès que l’actual intersecció està situada en un lloc de visibilitat deficient i en els 
darrers anys s’ha incrementat considerablement el trànsit en el camí de Sant Pere, 
especialment en festius. 

El vial d’accés a la urbanització d’un carril per cada sentit de circulació, s’han minimitzat 
talussos amb dos murs d’esculleres en el seu traçat. La longitud total del nou accés és de  
682 metres i és necessari la construcció d’un viaducte sobre la riera de la Vallensana. 

Per altra banda, tenint en compte que no són possibles desviaments alternatius, el projecte 
contempla que les obres han d’executar-se de manera a mantenir la circulació per la carretera, 
encara que, amb les restriccions que calguin, per tal de garantir la necessària seguretat. 

5. COMPLIMENT DE PRESCRIPCIONS 

Els paràmetres de disseny definits, són els següents, 

 Tipus de xarxa: Comarcal 
 Tipus de via: Carretera convencional (1+1) 
 Tipus de terreny: Accidentat 
 Velocitat de projecte: 50 km/h 
 Radi mínim: 30 m 
 Secció tipus, 

 En els trams de carretera BV-5011 on es modifica el traçat s’adopta una 
plataforma de 10 metres, composta per una calçada de 7 m i dos vorals d’1,50 m. 
En el costat del terraplè s’adossa una berma de 0,50 m i en el costat del desmunt 
una cuneta trepitjable d’1,00 m. 

 El vial d’accés a la Vallensana i la reposició del camí de Sant Pere de Reixac es 
projecta amb calçada de 6 m limitada per vorals de 0,50 m. S’adopta la mateixa 
berma i cuneta que en el cas anterior. 
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 A la rotonda la calçada és de 5 m limitada per voral exterior d’1,50 m i voral 
interior d’1,00 m. 

S’han analitzat diverses alternatives de traçat per escollir el més adient per a complir amb 
l’objecte del Projecte. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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A continuació es presenta l’aixecament topogràfic que ha servit com a base per a la definició del 
Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la  
BV-5011”.  

Les cotes i situació dels elements necessaris per a la redacció del Projecte han estat preses 
directament mitjançant aixecament topogràfic efectuat amb GPS, col·locant sobre el terreny les 
90 bases de replanteig que s’indiquen a la taula següent. La situació està donada amb 
coordenades UTM. 

Estació xc xy Cota 

V1 434.077,8180 4.592.438,1980 124,627 

V2 433.859,4720 4.592.732,2210 141,947 

V3 434.208,8630 4.592.498,4740 136,827 

V3A 434.220,6280 4.592.488,4010 137,265 

V4 433.914,1170 4.592.724,1980 133,489 

V5 433.806,4730 4.592.708,2530 128,270 

V6 433.842,8460 4.592.674,6030 123,900 

V7 433.809,5710 4.592.789,5620 141,114 

V8 433.822,5200 4.592.733,0450 134,263 

V9 433.889,2370 4.592.789,0990 159,973 

V10 433.802,0930 4.592.817,3060 149,428 

V11 433.747,0370 4.592.808,5240 148,099 

V12 433.747,4310 4.592.731,6170 124,375 

V13 433.787,9470 4.592.727,4630 129,180 

V14 433.842,0690 4.592.687,1910 126,517 

V15 433.880,0320 4.592.678,3300 121,690 

V16 434.002,3520 4.592.780,7600 143,477 

V17 433.904,8740 4.592.707,1220 127,620 

V18 433.965,9500 4.592.765,0660 139,825 

V19 433.921,2930 4.592.677,1630 121,878 

V20 433.911,5280 4.592.695,0580 123,753 

V21 433.930,9050 4.592.681,1500 121,430 

V22 433.937,8720 4.592.710,3400 128,657 

V22A 433.948,1650 4.592.726,3610 131,131 
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Estació xc xy Cota 

V23 433.935,2960 4.592.703,1390 126,602 

V24 434.056,6900 4.592.789,0660 142,970 

V25 433.969,0690 4.592.672,0160 123,765 

V26 434.047,4580 4.592.659,6380 120,539 

V27 433.997,7620 4.592.690,8220 125,525 

V28 433.972,7760 4.592.638,3240 111,858 

V29 434.013,2130 4.592.659,6400 106,385 

V30 433.991,6070 4.592.649,1580 109,325 

V31 434.083,9600 4.592.668,2610 107,353 

V32 434.062,3880 4.592.581,2850 93,018 

V33 434.057,5390 4.592.622,1090 104,030 

V34 434.086,9520 4.592.628,3930 103,823 

V35 434.102,2500 4.592.605,1010 97,517 

V36 434.127,9650 4.592.571,7310 95,843 

V36A 434.152,0600 4.592.594,2070 103,029 

V37 434.176,0320 4.592.559,1630 98,486 

V38 434.175,8030 4.592.579,6990 100,206 

V39 434.225,9850 4.592.565,2200 99,139 

V40 434.275,5650 4.592.566,6720 101,503 

V41 434.220,2780 4.592.555,6120 103,571 

V42 434.279,4950 4.592.551,0800 104,828 

V43 434.265,0900 4.592.581,2610 101,891 

V44 434.317,5850 4.592.554,6800 103,063 

V45 434.296,7940 4.592.590,4590 104,673 

V46 434.233,9800 4.592.587,2910 101,700 

V47 434.206,5560 4.592.591,3750 101,495 

V48 434.191,9060 4.592.589,4630 101,472 

V49 434.318,4120 4.592.586,6150 109,334 

V50 434.327,4240 4.592.608,6040 118,774 

V51 434.271,5730 4.592.511,2660 129,105 

V52 434.323,9570 4.592.541,2540 110,224 

V53 434.358,9260 4.592.543,7280 112,578 

V54 434.382,8670 4.592.523,2590 117,178 

V55 434.351,3230 4.592.605,7860 119,950 

V56 434.401,8180 4.592.559,9640 113,379 

V57 434.344,3300 4.592.525,7570 125,179 

V58 434.261,9600 4.592.501,4150 135,958 

V59 434.213,8550 4.592.516,1790 127,955 

V60 434.259,3430 4.592.451,6290 141,596 
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Estació xc xy Cota 

V61 434.219,1370 4.592.460,8010 135,862 

V62 434.163,2480 4.592.501,6420 129,265 

V63 434.131,1870 4.592.515,5730 123,774 

V64 434.138,0750 4.592.433,2700 128,744 

V65 434.185,6840 4.592.446,4660 132,215 

V66 434.410,1480 4.592.580,4260 108,541 

V67 434.392,9490 4.592.573,6180 107,551 

V68 434.386,5570 4.592.598,5990 112,889 

V69 434.357,4000 4.592.599,5640 115,396 

V70 434.336,9450 4.592.558,5200 104,096 

V71 434.354,6210 4.592.549,9900 112,857 

V72 434.370,2030 4.592.573,5870 105,814 

V73 434.359,9610 4.592.567,6950 105,237 

V74 433.987,2290 4.592.715,9450 130,101 

V74A 434.026,6390 4.592.743,7690 133,624 

V75 434.067,9790 4.592.739,5050 135,585 

V75A 434.103,5060 4.592.675,3590 122,010 

V76 434.145,8560 4.592.683,6740 130,293 

V78 434.166,4290 4.592.676,3630 114,983 

V79 434.137,8180 4.592.642,9270 106,737 

V81 434.293,4420 4.592.633,6860 106,705 

V82 434.278,7750 4.592.616,1490 113,177 

V83 434.257,3410 4.592.612,1100 114,597 

A continuació s’adjunta el plànol a escala 1:2.000 que s’ha fet servir com a base topogràfica per 
al present Projecte i a on es mostra la ubicació de totes les estacions llistades en aquest annex. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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Per a una millor comprensió de les actuacions previstes en el Projecte de “Construcció d’un nou 
Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, a continuació es mostra una 
sèrie de fotografies de l’àmbit d’actuació i en concret de les zones accessibles a peu per on 
projecte el nou vial. 

Són un total de 19 fotografies. 

 

 

Foto núm.1 – Urbanització de la Vallensana des de l’altre costat de la vall 
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Foto núm. 2 – Camí de Sant Pere Reixac des de la carretera BV-5011 

 

Foto núm. 3 – Carretera BV-5011 des del camí de Sant Pere Reixac 
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Foto núm. 4 – Part superior del camí de Sant Pere Reixac 

 

Foto núm. 5 – Col·lector a netejar i ampliar en el camí de Sant Pere Reixac 
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Foto núm. 6 – Carretera BV-5011 costat Badalona 

 

Foto núm. 7 – Masia de can Piqué afectada per l’actuació 
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Foto núm. 8 – Carretera BV-5011 costat Montcada i Reixac i accés a can Masoliver 

 

Foto núm. 9 – Carretera BV-5011 costat Montcada i Reixac 
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Foto núm. 10 – Camí d’accés a can Masoliver 

 

Foto núm. 11 – Can Masoliver 
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Foto núm. 12 – Línies d’alta tensió que travessen el traçat projectat. 

 

Foto núm.13 – Línia elèctrica aèria per al subministrament de les masies de l’entorn 
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Foto núm. 14 – Roques i cartell a retirar en el camí de Sant Pere Reixac 

 

Foto núm. 15 – Cartell a retirar i restituir un cop finalitzada l’obra 
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Foto núm. 16 – Cartell indicador a retirar en la carretera BV-5011 

 

Foto núm. 17 – cuneta i desaigua en la carretera BV-5011 
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Foto núm. 18 – Arqueta de la xarxa d’aigua potable en l’àmbit d’actuació 

 

Foto núm. 19 – Accés actual a la Urbanització de la Vallensana des de la carretera BV-5011 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present Annex és caracteritzar el terreny de la traça de cara a definir l’esplanada i 
les condicions d’ús en desmunts i terraplens, així com la definició dels mateixos del Projecte de 
“Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

2. GEOLOGIA 

El Vallès Occidental és una comarca que es troba encavalcada entre la Serralada Litoral i la 
Serralada Prelitoral. Aquestes dues serres deixen entremig seu la Depressió Prelitoral, on es 
troba la comarca. 

Part de la Serralada Prelitoral, des del punt de vista del seu origen geològic, formava part de la 
Depressió Central, tot i que descriptivament cal incorporar-la a la Serralada Prelitoral. Està 
formada per una sèrie de massissos alineats de NO-SE, d’origen sedimentari. Els potents 
conglomerats eocènics es troben sobreposats a les roques paleozoiques, com s’observa a la 
serra de les Pedritxes, a Matadepera, i a Castellar del Vallès. Les roques paleozoiques són 
fonamentalment esquistos, llicorelles, quarsites, per tant d’origen metamòrfic, amb alguns 
sectors de roques intrusives, amb granits tardo-hercinians, observables a Castellar del Vallès. A 
la serra de les Pedritxes hi ha afloraments de roques volcàniques envoltades de granitoides 
odovicians. Els conglomerats eocènics presenten una clara estratificació a causa de l’alternança 
de nivells amb predomini de còdols carbonatats amb matriu calcària amb altres nivells amb 
predomini de còdols pissarrencs, de matriu argilosa i coloració rogenca. Ambdues sèries 
presenten intercalacions, molt fines a vegades, de gresos i lutites. La potència dels 
conglomerats eocènics superen els 1.000 metres i es presenten lleugerament cabussats cap al 
NE. L’elevat percentatge de carbonat i la densa xarxa de diàclasi ortogonal han produït una 
carstificació intensa en el conjunt del massís de Sant Llorenç del Munt, el Montcau i la serra de 
l’Obac. 

La Serralada Litoral manté la mateixa orientació NE-SE que el conjunt del Sistema Mediterrani. 
Al vessant vallesà del Collserola l’ordovicià indiferenciat presenta intrusions de granitoides i dics 
de pòrfir orientat de NE a SW.  A l’extrem nord-oriental hi ha el turó de Montcada, que és un 
aflorament devonià, intensament explotat per l’home. Aquest es troba a la part més meridional 
de l’anomenat bloc del Tibidabo. A la part més baixa de la sèrie hi trobem l’ordovicià format per 
pissarres setinades argiloses verd blavoses travessades per nombrosos filons de quars i dics de 
pòrfir, com el de la Font del Ferro, que va ser explotat.  A la vessant SE del turó hi ha potents 
bancs de fins a 5 metres de gruix molt rics en òxids de ferro inter-estratificats amb les pissarres 
setinades anteriors. 
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A l’altra banda del Besòs hi ha granits i altres materials paleozoics indiferenciats, fàcilment 
observables a la falla que limita la zona muntanyosa del fons de la Depressió. 

La Depressió Prelitoral és la part més característica del Vallès Occidental, és una fossa 
tectònica limitada a banda i banda per les falles de la Serralada Prelitoral i Litoral. L’estructura 
desimètrica fa que la potència de sediments sigui molt important en el contacte amb bla 
Serralada Prelitoral i s’aprimi a mesura que s’aproxima a la Serralada Litoral. El límit de la 
Depressió Central a la part SE és determinat per la falla del Llobregat, que marca un llindar o 
portell ben perceptible. En canvi la transició del Vallès Occidental a l’Oriental és del tot 
imperceptible. 

Al fons de la vall, en molts casos, els torrents i rieres s’han encaixat profundament en els 
sediments d’origen miocènic. Aquests sediments presenten un cabussament vers el NW produït 
per l’efecte de compressió de la falla que limita la Depressió per la banda septentrional. Aquesta 
és la causa de la disimetria dels dipòsits sedimentaris. Als llocs més planers els materials 
miocènics són recoberts per al·luvions quaternaris d’origen fluvial provinents de l’erosió de les 
serralades. Aquests dipòsits oculten el contacte dels materials de la Serralada Prelitoral i Litoral 
i els materials de la depressió vallesana i no permeten d’observar a la superfície la falla 
septentrional del Vallès. En alguns llocs hi ha cons de dejecció de torrents, com el que 
s’observa a Matadepera. 

Pel que fa a la zona d’estudi en concret, tota ella és homogènia pel que fa als materials que la 
formen. La seva composició és calcària, formada per margues i pissarres amb graptolites i 
calcàries de tipus griotte. 

3. GEOTÈCNIA 

Al no disposar-se no reconeixements geotècnics no es pot determinar la qualitat del sòl en 
l’àmbit de l’obra, no es pot caracteritzar el terreny segons el PG-3 amb exactitud. Per aquest 
motiu se suposa que la capacitat portant de la base sobre la que s’ha de construir es correspon 
a un sòl tolerable, quedant d’aquesta manera del costat de la seguretat. 

4. CLASSIFICACIÓ DE L’ESPALANADA 

Com es justificarà en l’annex 10 “Ferms i Paviments”, l’esplanada necessària és del tipus E2. 
Per aconseguir-la és necessari una capa de material d’aportació per a la coronació dels 
talussos. S’ha escollit col·locar una capa de 75 cm de gruix de sòl seleccionat (segons 
classificació del PG-3). 

5. REUTILITZACIÓ DELS MATERIALS 

De cara a la reutilització dels materials de la traça, els sòls tolerables es poden emprar en el 
nucli i la fonamentació de terraplens, no sent aptes per a la coronació dels mateixos. Per a 
conformar aquestes unitats serà necessari aportar material de préstec. 

6. DESMUNT I TERRAPLENS 

Per a l’elecció de les pendents dels talussos de terraplens i desmunts s’ha considerat tant 
l’observació de l’estat dels talussos ja existents a la carretera BV-5011, com en els valors usats 
habitualment com a regles de bona pràctica. 
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En general per a tots els terraplens i talussos en desmunt el pendent escollit és 3H / 2V. Aquest 
angle té en consideració no tant la pròpia estabilitat del terraplè, com ara la viable revegetació 
amb hidrosembra dels talús, així com evitar els problemes d’erosió regressiva que es puguin 
produir per l’escolament d’aigües superficials. 

En quant a les condicions d’excavabilitat, els treballs d'excavació i moviment de terres s’hauran 
de realitzar amb les tècniques que s’ajustin a les característiques mecàniques dels materials en 
cada moment. 

 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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1. INTRDUCCIÓ 

La totalitat de l’àmbit de l’obra està situat en els termes municipals de Montcada i Reixac i 
Badalona. El planejament urbanístic d’aquesta ciutat que es veu afectat per aquest projecte 
està regit pel Pla General Metropolità de Barcelona, el qual inclou uns altres 26 municipis. S’han 
pogut consultar via web al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

El Pla General Metropolità de Barcelona es van aprovar definitivament el 14 de juliol de 1976, el 
qual s’ha anat modificant en anys posteriors, i classifica segons les següents zones, 

 Zones en sòl urbà 
 Zones en sòl urbanitzable programat 
 Zones en sòl urbanitzable no programat 
 Zones no urbanitzables 

A continuació s’adjunten els plànols corresponents al municipi de Montcada i Reixac (en aquest 
ordre: V-57, V-58, IX-1, IX-2, IX-9, IX-10 i IX17) i al de Badalona (IX-2, IX-3, IX-10, IX-11, IX-18, 
IX-19, IX-26 i IX-27). L’àmbit del projecte es troba repartit entre IX-2 i IX-10. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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Extracte Pla General Metropolità de Barcelona 
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ANNEX NÚM. 6 – ESTUDI DE TRÀNSIT 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Degut a que es tracta del Projecte de construcció d’una nova carretera per a realitzar el present 
Estudi de Trànsit cal agafar les dades d’una altra carretera, per aquest motiu es pren la  
BV-5011 com a base, tant per la proximitat com per ser la carretera que absorbirà el trànsit del 
nou vial. La BV-5011 uneix els municipis de Montcada i Reixac (província del Vallès Occidental) 
i Badalona (Barcelonès). La rotonda d’enllaç projectada se situa sobre la carretera a l’alçada del 
P.K. 6+910. Cal dir que el vial projectat té com a funció principal proporcionar una nova sortida 
a la urbanització de la Vallensana, per tant el trànsit serà molt menor que el de la BV-5011. 

L’objectiu del present estudi és analitzar les característiques del trànsit del nou vial, així com la 
seva evolució durant els darrers anys, per poder determinar la seva possible evolució futura: 
des de la seva entrada en servei i fins el final del període de projecte. 

2. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

Els càlculs per poder determinar la IMD s'han obtingut a partir dels aforaments realitzats pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) al llarg dels anys i en la BV-5011 
que es troba gestionada per aquest òrgan. Les dades de què es disposa provenen de dues 
estacions: la EA00431 al P.Q.A. 2.000 i la EA00432 al 6.835 de la BV-5011. Les úniques sèries 
històriques es mostren a la taula següent, 

Carretera P.K. Estació IMD % pesants Any 

BV-5011 2+000 EA00431 

7.286 11,05 2003 

7.414 9,01 2005 

7.124 15,02 2006 

7.318 7,35 2009 

8.201 7,37 2011 

7.043 7,14 2013 

BV-5011 6+835 EA00432 

2.279 13,64 2001 

2.968 11,80 2002 

2.884 11,79 2004 

2.789 9,65 2006 

2.663 8,37 2008 

2.484 8,49 2010 

2.458 4,60 2012 
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Un cop analitzades les dades s’aprecia una gran diferència entre les dues estacions, més del 
doble. Això es degut a que en el tercer quilòmetre de la carretera es troba l’hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona, cosa que causa una gran afluència de de vehicles. D’aquest punt 
endavant hi ha accessos a petites urbanitzacions, entre elles la de la Vallensana. És per aquest 
motiu que per a la realització de l’estudi es prenen com a bases les dades proporcionades per 
l’estació EA00432 en el P.K. 6+835. 

És raonable assumir que part del trànsit que ara passa pel tram de la BV-5011 més pròxim al 
nucli de Montcada i Reixac serà absorbit pel nou vial. Com que el present Projecte també 
contempla el refet d’una part del traçat de la carretera existent per a millorar la visibilitat i per la 
construcció d’una rotonda, es prenen les dades de l’estació EA00432 com a bones per al nou 
vial. Mencionar també la important disminució del trànsit de vehicles pesats a la carretera que 
uneix Badalona amb Montcada i Reixac. 

3. PROGNOSIS DE TRÀNSIT 

Amb l’estudi de les dades anteriors, s’han creat una sèrie d’escenaris futurs sobre la possible 
evolució del trànsit els propers anys (se suposa que la carretera entrarà en funcionament el 
2017). Les dades són estables durant el període considerat. 

Per dir a terme la prognosi es plantegen tres hipòtesis de creixement, 

 Hipòtesi baixa: 1,5 % de creixement anual. 
 Hipòtesi moderada: 2,5 % de creixement anual. 
 Hipòtesi alta: 3,5 % de creixement anual. 

Es poc probable un augment del número de vehicles per l’entrada en funcionament del nou vial, 
ja que l’altre accés a la urbanització es troba també en la carretera BV-5011. I no tots els 
vehicles que hi passen actualment aniran a la Vallensana. Per aquests motius no s’ha aplicat 
cap coeficient per a augmentar l’IDM base. 

A la taula es poden veure les tres hipòtesis de creixement del trànsit, 

Any 1,50 % 2,50 % 3,50 % 

2013 2.535 2.535 2.535 

2014 2.574 2.599 2.624 

2015 2.613 2.664 2.716 

2016 2.653 2.731 2.812 

2017 2.693 2.800 2.911 

2018 2.734 2.870 3.013 

2019 2.776 2.942 3.119 

2020 2.818 3.016 3.229 

2021 2.861 3.092 3.343 

2022 2.904 3.170 3.461 

2023 2.948 3.250 3.583 

2024 2.993 3.332 3.709 

2025 3.038 3.416 3.839 

2026 3.084 3.502 3.974 
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Any 1,50 % 2,50 % 3,50 % 

2027 3.131 3.590 4.114 

2028 3.178 3.680 4.258 

2029 3.226 3.772 4.408 

2030 3.275 3.867 4.563 

2031 3.325 3.964 4.723 

2032 3.375 4.064 4.889 

2033 3.426 4.166 5.061 

2034 3.478 4.271 5.239 

2035 3.531 4.378 5.423 

2036 3.584 4.488 5.613 

Amb aquests creixements i mantenint els percentatges de vehicles pesants de l´estació 
consultada, es calculen els volums d’aquest tipus de vehicles per a cada hipòtesi que es 
mostren a la taula següent, 

Any 1,50 % 2,50 % 3,50 % 

2013 180 180 180 

2014 183 185 187 

2015 186 190 193 

2016 189 194 200 

2017 192 199 207 

2018 195 204 214 

2019 198 209 222 

2020 201 215 230 

2021 204 220 238 

2022 207 226 246 

2023 210 231 255 

2024 213 237 264 

2025 216 243 273 

2026 219 249 283 

2027 223 255 293 

2028 226 262 303 

2029 230 268 313 

2030 233 275 324 

2031 237 282 336 

2032 240 289 348 

2033 244 296 360 

2034 247 304 372 

2035 251 311 386 

2036 255 319 399 
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4. CATEGORIA DE TRÀNSIT PESAT 

Per calcular les categories de trànsit pesant s’ha considerat les previsions d’evolució de la IMD 
de vehicles pesants a cada punt per l’any d’entrada en servei (2017) del condicionament de la 
carretera. 

Aquests volums d’IMD s’han dividit entre el nombre de carrils de la carretera, en aquest cas dos 
en tot l’àmbit d’estudi, i s’ha classificat cada punt segons la taula de categories de trànsit de la 
Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, del 2 de 
febrer de 2000, que es pot veure a continuació. 

 

Considerant els volums de trànsit de pesants previstos per l’any d’entrada en servei 2017 amb 
un valor més alt (104 vehicles pesants/dia/carril) s’ha calculat la categoria de trànsit pesant 
obtenint una categoria de trànsit pesat T31. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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ANNEX NÚM. 7 – ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Tal com figura a l’Article 13 de la Llei de Carreteres, l’Estudi Informatiu consisteix en l’anàlisi de 
les dades necessàries per a definir i valorar, en línies generals, les diferents alternatives a un 
problema viari determinat i proposar-hi solucions. 

Així doncs, el present Estudi té per objecte l’anàlisi d’alternatives per a un vial que comuniqui la 
carretera BV-5011 amb els vials de la urbanització Vallensana, evitant el recorregut actual pel 
Coll de la Vallensana i aprofitant la nova actuació per a millorar la intersecció amb el camí 
d’accés a Sant Pere de Reixac. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Atesa l’orografia de la zona i la xarxa viària existent, les tres alternatives considerades tenen 
pràcticament en comú el seu inici i final. 

L’inici, a la carretera BV-5011, cal situar-lo de manera que la intersecció amb el nou vial reculli 
també el camí d’accés a Sant Pere de Reixac (camí de Can Piqué). De les diferents tipologies 
possibles s’ha adoptat la tipus rotonda que millora substancialment la seguretat vial de  
la carretera. 

El final cal situar-lo a la part baixa de la urbanització, concretament amb l’avinguda  
Lluís Companys. 

A continuació es fa la descripció de les tres alternatives definides en el present Estudi (en 
l’apèndix 1 a aquest Annex es recullen els plànols que defineixen el traçat de les  
tres alternatives). 

2.1. ALTERNATIVA 1 

La rotonda inicial se situa sobre la carretera BV-5011 a l’alçada del P.K. 6+910, una mica més a 
l’est del camí de Can Piqué just entre dues edificacions situades en el marge sud de  
la carretera. 

Per restituir l’accés al camí, cal construir un nou tram d’aproximadament 100 metres. En aquest 
tram, així com en la part de la rotonda situada del costat de la muntanya es produeix un 
considerable desmunt amb una alçada màxima de 12 m que es resol mitjançant murs de 
sosteniment d’escullera. 

El vial d’accés a la urbanització té l’origen (P.K. 0+000) a la part sud de la rotonda i se situa a 
cota 134. Fins al P.K. 0+315, descendeix per la vessant nord de la riera Vallensana amb un 
pendent del 10 % fins a cota 107. En els primers 20 metres i per tal d’evitar afeccions 
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excessives a les masies properes, es projecten terraplens amb murs d’escullera que permeten 
talussos més verticals. Atesa l’accidentada orografia, són necessaris importants moviments de 
terres, en desmunts i terraplens, però en cap cas s’afecta a la llera de la riera, així com a 
edificacions. 

A partir del P.K. 0+315 la rasant torna a pujar amb un 8 % fins al final del vial situat en el  
P.K. 0+699. En aquest tram es creua el torrent de Can Devesa, que es desguassa mitjançant 
un marc tancat de formigó, i la riera de la Vallensana, que se salva amb un viaducte de 55 m de 
llarg i alçada de 10 m sobre la llera. En la zona última on discorre el traçat per la vessant sud de 
la llera i per no afectar les edificacions de la urbanització, cal projectar un mur d’escullera de 
140 m amb una alçada màxima de 10 m. 

2.2. ALTERNATIVA 2 

La situació de la rotonda inicial és exacta a l’alternativa anterior, així com la reposició del camí 
de Can Piqué. La diferència respecte de l’Alternativa 1 està en el tram del vial d’accés a la 
urbanització des de l’origen fins al creuament sobre el torrent de la Vallensana. 

En aquest tram el traçat s’acosta més a la muntanya de manera que el punt baix s’estableix en 
el torrent de Can Devesa (P.K. 0+400) amb la qual cosa s’aconsegueix augmentar la cota 
d’aquest punt respecte de l’alternativa 1 (concretament 114 front a 107) i, com a conseqüència, 
es millora substancialment el pendent de baixada (el 8 % màxim en aquesta alternativa front al 
10 % en la 1). Cal remarcar que aquesta millora de traçat en alçat comporta un major moviment 
de terres i més afecció a camps de conreu. 

El creuament sobre la riera Vallensana i l’accés a la urbanització són idèntics a l’alternativa 1. 
La longitud total de l’accés és 17 m més curta. 

2.3. ALTERNATIVA 3 

En aquesta alternativa la rotonda se situa més a l’est que en les anteriors. Concretament, en el 
P.K. 6+541 de la carretera BV-5011. Presenta l’avantatge que es millora la visibilitat a la 
carretera, però suposa una major longitud del tram de reposició del camí de Can Piqué i un 
desmunt molt gran que arriba a una alçada màxima de 14 m. 

El vial d’accés a la urbanització s’inicia en el P.K. 0+000 a cota 138 i descendeix amb un 
pendent del 10 % fins al P.K. 0+360 on té el punt baix a cota 114. En els primers 20 m, així com 
en el semicercle sud de la rotonda, i per tal d’evitar afeccions excessives a les masies properes, 
es projecten terraplens amb murs d’escullera que permeten talussos més verticals. En el tram 
comprès entre el P.K. 0+120 i 0+200 es produeixen terraplens de fins a 25 m d’alçada que 
arriben, en algun punt a la llera del torrent de la Vallensana. 

El creuament sobre la riera de la Vallensana i l’accés a la urbanització són idèntics a les 
alternatives 1 i 2. La longitud total de l’accés és 52 m més curta que l’alternativa 1. 

3. DADES BÀSIQUES 

3.1. TOPOGRAFIA 

En l’Annex núm. 2 – Topografia figuren tots els treballs realitzats, el llistat de la xarxa principal 
de bases i la relació i situació de les 90 bases topogràfiques que s’han utilitzat per radiar tots els 
punts que conformen l’aixecament. 
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3.2. GEOLOGIA 

En l’Annex núm. 4 – Geologia i Geotècnia es caracteritza la zona on s’ha projectat el nou vial. A 
mode de resum es pot afirmar que tota ella és homogènia pel que fa als materials que la 
formen. La seva composició és calcària formada per margues i pissarres amb graptolites i 
calcàries de tipus griotte. 

3.3. HIDROLOGIA 

El traçat projectat intercepta dos cursos d’aigua importants corresponents a la riera de la 
Vallensana o de Can Devesa, així com dues conques de menor entitat. Es preveuen passos per 
a tots ells en aquest estudi d’alternatives fent servir sempre un viaducte per a la riera  
de la Vallensana. 

En l’Annex núm. 8 – Climatologia, Hidrologia i Drenatge es realitza un estudi més detallat per a 
la solució adoptada. 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

4.1. TRAÇAT 

Per a la definició geomètrica del present projecte s’han considerat els següents eixos, 

 Eix 1-1  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 1. 
 Eix 2-1.2 Carretera BV-5011. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 3-1.2 Camí de Can Piqué. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 4-1.2 Rotonda. Alternatives 1 i 2. 
 Eix 1-2  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 2. 
 Eix 1-3  Vial d’accés a la Vallensana. Alternativa 3. 
 Eix 2-3   Carretera BV-5011. Alternativa 3. 
 Eix 3-3  Camí de Can Piqué. Alternativa 3. 
 Eix 4-3  Rotonda. Alternativa 3. 

4.2. SECCIONS TIPUS 

S’han considerat les següents seccions tipus, 

 En els trams de carretera BV-5011 on es modifica el traçat s’adopta una plataforma de 
10 metres, composta per una calçada de 7 m i dos vorals d’1,50 m. En el costat del 
terraplè s’adossa una berma de 0,50 m i en el costat del desmunt una cuneta trepitjable 
d’1,00 m. 

 El vial d’accés a la Vallensana i la reposició del camí de Sant Pere de Reixac es 
projecta amb calçada de 6 m limitada per vorals de 0,50 m. S’adopta la mateixa berma i 
cuneta que en el cas anterior. 

 A la rotonda la calçada és de 5 m limitada per voral exterior d’1,50 m i voral interior 
d’1,00 m. 
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4.3. EXPLANACIÓ I EXCAVABILITAT 

Tal com ja s’ha fet esment en l’Annex núm. 4: Geologia i Geotècnia, s’han adoptat els següents 
condicionants geotècnics, 

 En els desmunts on l’ocupació no és decisiva s’ha considerat una inclinació de talussos 
3:2 (H:V) que assegura la seva estabilitat. 

 En la resta de desmunts s’ha considerat, per evitar grans ocupacions, la solució de 
verticalitzar-los amb murs de sosteniment d’escullera d’inclinacions 1:3 (H:V). 

 Per als terraplens s’adopta una inclinació 3:2 (H:V). 
 Tant per a fons d’excavació com per a coronació de terraplens s’adopta una explanada 

tipus E2 amb material procedent de préstec. 

4.4. AFERMAT 

En l’Annex núm. 10: Ferms i Paviments es determina que l’esplanada ha de ser del tipus E2, 
aconseguint-ho mitjançant una capa de coronació de 75 cm de sòl tolerable.  

Pel que fa al ferm és necessari un tipus 3121. 

4.5. ESTRUCTURES 

Les estructures destacades consisteixen en el viaducte sobre la Riera de la Vallensana i les 
obres de drenatge transversal, així com els murs escullera. 

5. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

A continuació analitzarem les afectacions de cada una de les tres alternatives presentades per 
poder valorar quina és millor. L’anàlisi es durà a terme comparant els principals factors que 
intervenen i valorant-los tal i com ho expressarem en la matriu comparativa “causa-efecte” que 
hi ha com a apèndix núm. 2 d’aquest Annex. Motivat per la semblança entre les 3 alternatives, 
les dues primeres tan sols diferenciant-se per la cota sobre la que es situa la planta, i la tercera 
per la diferent situació de la rotonda inicial, les valoracions seran molt semblants. 

S’analitzarà els diferents factors o paràmetres ambientals implicats que seran valorats, segons 
la importància o el grau d’afectació que provocaran sobre el medi natural. 

5.1. IMPACTES SOBRE EL SISTEMA FÍSIC 

Sòls 

De les tres alternatives, la que afecta a una major àrea de sòl és la tercera, ja que hi ha una 
sèrie de moviments de terres i desmunts molt importants a la zona de l’enllaç del camí de Sant 
Pere de Reixac o de can Piqué i notables terraplens de fins a 25 metres en el tram central. Les 
altres dues alternatives presenten també moviments de terres, però no són tan exagerats en 
especial a l’entorn del camí a Can Piqué, per semblants en la resta del traçat. D’ambdues 
propostes, la segona és la que més terreny afecta, degut als terraplens i desmunts que 
requereix, majors que en l’alternativa 1. 

Recuperació del territori 

Aquí la tercera alternativa torna a ser la més desafavorida, sobretot per la gran afectació que 
tindran els moviments de terra per el ramal del camí de can Piqué. A part d’aquest punt, a la 
resta de l’obra s’ha de destacar la major afectació la proposta 2 respecte la 1, de manera que la 
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primera és la que menys impacte produirà sobre la GEA. Afortunadament, fora del tram final on 
s’ha previst la construcció d’una escullera per evitar una ocupació major, els talussos tant en 
desmunt com en terraplè són amb pendent 3H:2V el que ha d’afavorir la seva recuperació 
posterior. 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Ocupació (m2) 22.045,1 m2 22.547,7 m2 25.569,2 m2 

Aigües 

L’afectació sobre els cursos d’aigua serà per les tres alternatives el mateix, ja que no hi ha cap 
diferència a la zona per on travessen el torrent de la Vallensana i en les tres casos les 
afectacions previstes serien molt semblants. 

Processos 

Totes tres alternatives mobilitzen grans volums de terres degut a l’orografia del terreny que fa 
inevitable la necessitat de fer ús de terraplens i grans excavacions, inclús amb pendents 
pronunciats per minimitzar els volums. Amb tot i això l’alternativa 3 és la que mou més terres 
amb diferencies per culpa de la diferència entre la cota del terreny natural i la del traçat. 
L’alternativa 1 té un excedent de terres, en canvi la 2 i la 3 necessiten de terres d’aportació. 

El resum dels moviments de terres seria, 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

 Desmunt Terraplè Desmunt Terraplè Desmunt Terraplè 

Moviments de terres 
(m3) 37.994,76 28.138,06 34.206,19 39.511,32 46.800,78 53.085,47 

 9.856,70 -5.305,13 -6.284,69 

5.2. IMPACTES SOBRE ELS SISTEMES BIÒTICS 

Vegetació 

Les afectacions sobre la vegetació són pràcticament idèntiques en el cas de la primera i la 
segona alternativa, tot i que la segona opció afectaria una major superfície vegetal corresponent 
a alzinar amb pins (degut al major moviment de terres i la major ocupació dels terraplens 
previstos).  La que es diferencia amb escreix és la tercera opció, la qual afectaria una àrea 
significativament superior a les altres dues en quan a superfície, sobretot brolla de brucs i 
estepes amb cobertura de coníferes a l’entrada del camí de can Piqué. 

L’efecte sobre la comunitat de ribera és, per les tres alternatives, igual i de poca intensitat en 
primer lloc ja que la carretera passaria allunyada de la mateixa i també per la baixa qualitat de la 
vegetació de ribera present. 

Pel que fa a arbre catalogats o monumentals, la zona afectada no en contempla cap. 
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Fauna 

Pràcticament no hi ha diferència entre les diferents alternatives, ja que la seva afecció és molt 
semblant en tots els casos. La fauna que la zona presenti es veurà afectada per igual amb les 
tres alternatives i l’impacte més gran es donaria per l’afecció del corredor biològic que presenta 
la riera de la Vallensana. 

Pla d’Espais d’Interès Natural de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest cas cap de les alternatives afecta superfície de terrenys incloses en algun P.E.I.N., 
però s’ha de tenir en compte que sí afectarà l’àrea inclosa dins el Parc de la Serra de Marina, 
espai natural que en un futur formarà part de l’anella verda, promoguda per la Diputació de 
Barcelona. Tota l’àrea que afectarà aquesta obra es troba dins l’esmentat parc, per la qual cosa 
no hi ha diferències entre les tres alternatives. 

Paisatge 

En tots tres casos l’impacte sobre el paisatge serà molt igual i sense diferències importants; si 
bé la tercera alternativa provocarà una major àrea d’afectació amb més moviments de terres, i 
que, per tan, paisatgísticament també tindrà més importància en l’aspecte d’impacte visual, en 
especial quan els espectadors se situïn en el tram baix de la urbanització o per exemple en la 
terrassa del restaurant de Can Devesa Nou o en alguns indrets de la carretera de Montcada a 
Badalona. 

5.3. IMPACTES SOBRE EL SISTEMA HUMÀ  

Agricultura i recursos naturals 

La zona afectada per les obres de l’accés a la Vallensana no inclou cap zona de conreu 
important, tan sols un petit camp de conreu, concretament prat, en les alternatives 2 i 3 són les 
que l’afecten més, tot i que és molt reduït. 

Patrimoni 

En cap de les tres alternatives s’afectaria cap edifici catalogat o inventariat pel patrimoni 
arquitectònic, ni cap construcció protegida per les ordenances municipals de Montcada i Reixac. 

Infraestructures i vies de comunicació 

Tant les millores de les comunicacions com de la seguretat dels usuaris com l’afecció de les 
carreteres actuals és igual en les tres alternatives. No hi ha cap mena de diferència pel que fa a 
aquests criteris i en general la nova carretera ha de representar una millora en els accessos a la 
urbanització i una segona via d’evacuació en situacions de perill. 

També es milloraria l’accés actual a Sant Pere de Reixac i can Piqué ja que el camí actual es 
troba just després d’un sobtat revolt i amb molta pendent el que dificulta l’accés al mateix. 

Impactes en zones habitades 

No hi ha diferència important en cap de les tres solucions, ja que el traçat de les diferents 
opcions és molt semblant i, per tant, es veuran afectades les mateixes cases en un igual grau 
d’afectació.  La única diferència a destacar és que en la tercera alternativa, la carretera passa 
lleugerament més a prop de ca n’Oliver que no pas les altres dues i, per tant, aquesta alternativa 
afectarà en major grau a aquesta casa. 
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Afectació de cases, habitatges i construccions 

En el cas de l ’alternativa 3 hi ha també una afectació d’edificacions no habitades que pertanyen 
a la casa de ca n’Oliver situades al peu de la carretera actual, alhora de construir la rotonda. 

Al final del projecte, a la urbanització de la Vallensana, hi ha també una petita edificació que 
també es veu afectada pel pas de la carretera, aquest cop però per les tres alternatives, sense 
diferències. 

Ordenació del territori 

Motivat per la similitud dels tres traçats, no hi ha diferència entre les tres alternatives pel que fa a 
provocar canvis en els planejaments urbanístics de Montcada i Reixac. 

Funcionalitat i qualitat de serveis 

En tots els casos, els habitants de la urbanització de la  Vallensana són els que més afavorits es 
veuran per la construcció d’aquest enllaç, i els que menys afavorits es veuran seran els 
residents a les cases que toquen la carretera BV-5011. 

5.4. CONCLUSIÓ IMPACTES SOBRE EL SISTEMA FÍSIC 

A partir del que s’ha exposat i de l’anàlisi que s’adjunta com a apèndix es pot afirmar que la 
primera alternativa, ambientalment, sigui millor que les altres dues bé donat per diferents 
conceptes, 

 Una millor valoració de l’impacte sobre la GEA al tenir menys ocupació de superfície de 
terreny i una recuperació més fàcil del territori per la presència de menors moviments 
de terres. 

 Els processos també resulta l’alternativa menys penalitzada ja que els talussos són més 
reduïts que les altres dues alternatives, en especial en el tram central i a l’entorn del 
camí de Sant Pere de Reixac si ho comparem amb la tercera. 

 Una afectació més reduïda de la massa forestal, també com a conseqüència d’una 
ocupació inferior de l’entorn. 

 Un impacte paisatgístic menor, ja que tot i ésser molt gran, aquesta alternativa al 
generar una alteració més baixa del medi físic serà més fàcil la seva recuperació 
posterior a base de reforestacions i revegetacions del marges de nova aparició. 

Cal destacar que el possible impacte sobre la riera de la Vallensana és igual en les tres 
alternatives i s’ha previst sempre la mateixa solució com és la construcció d’un viaducte a uns 
10 metres d’alçada i uns 70 metres de llargada en el mateix indret (no contemplat en el present 
Projecte). 

Per evitar l’afectació directe de la llera i evitar problemes de possibles inundacions en moments 
de pluges torrencials, la carretera s’ha projectat sempre allunyada de la llera i elevada respecte 
ala mateixa. D’aquesta manera l’afectació sobre la vegetació de ribera present és més baixa 
que no si passéssim més acostat a la riera.  

Finalment si fem referència a les possibles afectacions dels habitatges i demés construccions 
de la urbanització la Vallensana, es dóna per igual en les tres alternatives i l’impacte que 
provoca és molt moderat ja que s’aprofita un camí ja existent, per anar des del final del viaducte 
fins a trobar el primer carrer com a tal de la urbanització. 
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6. SERVEIS AFECTATS 

Se suposaran per a les tres alternatives una partida de 90.000 € destinada al desviament dels 
serveis que es vegin afectats per la construcció del vial, així com a la seva posterior reposició. 

Com que el valor és el mateix per a les tres alternatives aquest és un factor despreciable a 
l’hora de l’elecció de l’alternativa a projectar. 

7. EXPROPIACIONS 

La major part dels terrenys que s’ocupen estan qualificats com a sistema general de parcs 
forestals (Serralada de Marina), llevat la zona final del traçat dins de la urbanització de la 
Vallensana on s’afecten parcel·les edificables per la qual cosa s’han considerat com a sòl 
urbanitzable. 

Les superfícies d’ocupació són les següents, 

 Alternativa 1 

Sòl no urbanitzable 22.461 m2 

Sòl urbanitzable 1.838 m2 

Total 24.299 m2 

Alternativa 2 

Sòl no urbanitzable 23.289 m2 

Sòl urbanitzable 1.838 m2 

Total 25.127 m2 

Alternativa 3 

Sòl no urbanitzable 26.218 m2 

Sòl urbanitzable 1.838 m2 

Total 28.056 m2 

Aplicant preus unitaris a les superfícies ocupades en funció de la qualificació del sòl, s’obtenen 
els següents valors en concepte d’indemnitzacions per expropiació, 

Alternativa 1  44.970,00 € 

Alternativa 2 45.623,40 € 

Alternativa 3 47.975,60 € 

8. PRESSUPOSTOS 

Per obtenir el pressupost d’execució de les obres corresponents a cadascuna de les 
alternatives definides en aquest Estudi, s’ha efectuat una valoració adoptant les unitats d’obra 
que s’utilitzen en els projectes de traçat. 

Així doncs, aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus al Document núm. 4 – 
Pressupost del present Projecte als amidaments resultants, i tenint en compte les Partides 
Alçades i les mides correctores d’impacte ambiental, resulten els següents Pressupostos 
d’execució material, 
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Alternativa 1 3.082.563,09 € 

Alternativa 2 3.307,809,01 € 

Alternativa 3 3.842.121,76 € 

Incrementant els valors anteriors amb els percentatges corresponents a Despeses Generals  
(13 %) i Benefici Industrial (6 %), a més d’una previsió per al desenvolupament de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i una altra per al Control de Qualitat (2 i 1 %, respectivament), s’obtenen els 
següents Pressupostos d’execució per contracta, 

Alternativa 1 3.760.726,97 € 

Alternativa 2 4.035.526,99 € 

Alternativa 3 4.687.388,56 € 

Afegint a aquests Pressupostos l’estimació per les expropiacions i l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA), resulten els Pressupostos per a coneixement de l’Administració, 

Alternativa 1 4.604.893,33 € 

Alternativa 2 4.938.191,97 € 

Alternativa 3 5.729.790,63 € 

Els pressupostos de les tres alternatives estan inclosos en aquest Annex com a apèndix 3. 

9. VALORACIÓ FUNCIONAL, ECONÒMICA I MEDIAMBIENTAL DE LES 
ALTERNATIVES 

A partir de la descripció de les alternatives, dels pressupostos de les mateixes i de les afeccions 
mediambientals es fa, a continuació, un breu resum dels trets més característics de les 
alternatives estudiades. 

Comparació funcional 

Tenint en compte que les obres estudiades tenen com a principal finalitat facilitar la comunicació 
entre el nucli urbà de Montcada i Reixac i la urbanització La Vallensana, resulta evident que la 
major funcionalitat la té aquella alternativa que proporcioni un recorregut més curt i més ràpid. 

Així, l’alternativa 3 és lleugerament millor que les altres dues, doncs presenta una longitud total 
inferior, malgrat tenir un major recorregut per la carretera. Per altra banda, l’accés a Can Piqué 
és més llarg en aquesta alternativa. 

Es pot afirmar que el criteri funcional no té rellevància en l’elecció de l’alternativa, atès que el 
seu grau de funcionalitat és molt similar. 

Comparació econòmica 

L’alternativa 3 té un pressupost d’execució bastant superior a les alternatives 1 i 2 (de l’ordre del 
24 %), la qual cosa, encara que no determinant, suposa que, en cas de no presentar avantatges 
importants en els altres criteris, és un motiu de rebuig. 

Comparació mediambiental 

Segons el que s’ha explicat anteriorment, els tres factors mediambientals determinants  
són: geologia, sòls i paisatge. 
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En les alternatives 2 i 3 l’impacte és sever en els tres factors, mentre que l’alternativa 1 
presenta un impacte moderat en els dos primers i moderat/sever en el paisatge. 

10. CONCLUSIÓ 

A partir de la comparació abans efectuada, es dedueixen les següents conclusions: 

 Les 3 alternatives tenen una funcionalitat molt semblant, per la qual cosa aquest criteri 
no és decisiu. 

 L’alternativa 3 té un pressupost d’execució notablement superior a les altres dues, la 
qual cosa és un factor de rebuig. 

 L’alternativa 1 és mediambientalment superior a les altres dues. 

Així doncs, es considera l’alternativa 1 la més adient des d’un punt de vista multicriteri (inclòs al 
present Annex com a apèndix 2) i es proposa que sigui adoptada com alternativa a 
desenvolupar en el present Projecte constructiu. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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APÈNDIX 2 – MATRIU COMPARATIVA CAUSA-EFECTE 

 

 

El tipus de valoració dels impactes que portarem a terme en aquesta taula és el següent, 

 MP (+2) Impacte molt positiu 
 P (+1)     Impacte positiu 
 C ( 0 )  Compatible 
 C/M (-1)      Compatible / Moderat 
 M (-2)       Impacte moderat 
 M/S (-3)      Impacte entre moderat i sever 
 S (-4)       Impacte sever; requereix mesures correctores específiques 
 CR (-5)      Impacte crític 

PARÀMETRES AMBIENTALS 
AFECTATS 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

    

FACTORS FÍSICS    

GEA    

1. Formacions geològiques  C C C 

2. Sòls (pèrdua qualitat edàfica) M M/S S 

3. Recuperació territori M M/S M/S 

    

AIGÜES    

4. Alteració flux aigües subterrànies C C C 

5. Qualitat de les aigües  C C C 

6. Afectació rius o cursos d’aigua M M M 

    

PROCESSOS    

7. Erosió M M/S M/S 

8. Moviments de terres M/S S S 

9. Estabilitat dels talussos M M M 

    

ATMOSFERA    

10. Qualitat aire (emissió pols i 
contami) 

M M M 

11. Microclima C C C 
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PARÀMETRES AMBIENTALS 
AFECTATS 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

    

FACTORS BIOLÒGICS    

VEGETACIÓ    

12. Destrucció vegetació existent M M/S M/S 

13. Degradació comunitats vegetals  M M M 

14. Afectació vegetació de ribera M M M 

15. Espècies singulars o protegides C C C 

    

FAUNA:    

16. Destrucció hàbitats espècies M M M 

17. Espècies singulars o protegides  C C C 

18. Reducció de la població animal C/M C/M C/M 

19. Afectació corredors biològics  M M M 

    

PEIN    

20. Espais naturals protegits M M M 

    

PAISATGE    

21. Impacte visual de l’obra M/S S S 

22. Qualitat i fragilitat paisatgística  M M/S M/S 

23. Morfologia del terreny S S CR 

    

FACTORS HUMANS    

AGRICULTURA I RECURSOS 
NATURALS 

   

24. Afectació cultius i pèrdua conreus C C/M C/M 

25. Partició de finques C C C/M 

26. Afectació  camins i accés finques C C C 

27. Afectació sector secundari C C C 

    

PATRIMONI    

28. Afectació patrimoni Arqueològic C C C 

29. Afectació patrimoni Arquitectònic C C C 

30. Afectació rutes interès cultural C C C 
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PARÀMETRES AMBIENTALS 
AFECTATS 

ALTERNATIVA 
1 

ALTERNATIVA 
2 

ALTERNATIVA 
3 

    

INFRASTRUCTURES I 
COMUNICACIONS 

   

31. Afecció vies comunicació existent C/M C/M C/M 

32. Millores de les comunicacions P P P 

33. Millora de la seguretat usuaris P P P 

34. Serveis afectats (tel, gas...) C C C 

    

ZONES HABITADES    

35. Afectació població zona C/M C/M C/M 

36 .Increment nivell sonor C C C 

37. Habitatges i construccions C/M C/M M 

38. Afecció planejament urbanístic C C C 

39. Funcionalitat i qualitat de servei MP MP MP 

Seguidament passem a valorar quantitativament el risc ambiental que comportaria cada una de 
les alternatives estudiades en el projecte, basant-nos en la importància relativa percentual (pes 
del medi) que s’ha assignat, en aquest cas de la millora de l’accés a la urbanització de la 
Vallensana des de la carretera BV-5011 de Montcada i Reixac a Badalona, a cadascun dels 
components del medi o factors ambientals en funció dels diferents impactes que comportarà. 
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FACTORS FÍSICS 30%           

GEA  30%          
1. Formacions geològiques    20%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
2. Sòls (pèrdua qualitat edàfica)   40%  -2 -2 -2  -0,07 -0,07 -0,11 
3. Recuperació territori   40%  -1 -1 -1  -0,04 -0,07 -0,07 

total         -0,11 -0,14 -0,18 
AIGÜES:  20%          
4. Alteració flux aigües 
subterrànies   20%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

5. Qualitat de les aigües    35%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
6. Afectació rius o cursos d’aigua   45%  0 0 0  -0,05 -0,05 -0,05 

total         -0,05 -0,05 -0,05 
PROCESSOS:  40%          
7. Erosió   30%  -1 -1 -1  -0,07 -0,11 -0,11 
8. Moviments de terres   40%  -2 -1 -1  -0,11 -0,14 -0,14 
9. Estabilitat dels talussos   30%  -2 -2 -2  -0,10 -0,10 -0,10 

total         -0,28 -0,35 -0,35 
ATMOSFERA:  10%          
10. Qualitat aire (emissió pols)   70%  -2 -2 -2  -0,04 -0,04 -0,04 
12. Microclima   30%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

total         -0,04 -0,04 -0,04 
             

FACTORS BIOLÒGICS 50%           

VEGETACIÓ  25%          
13. Destrucció vegetació existent   30%  -1 -1 -1  -0,09 -0,14 -0,14 
13. Degradació comunitats 
vegetals    40%  0 0 0  -0,12 -0,12 -0,12 

15. Afectació vegetació de ribera   20%  0 0 0  -0,06 -0,06 -0,06 
16. Espècies singulars o 
protegides   10%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

total         -0,27 -0,32 -0,32 
FAUNA:  15%          
17. Destrucció hàbitats espècies   35%  0 0 0  -0,07 -0,07 -0,07 
18. Espècies singulars o 
protegides    20%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

19. Reducció de la població animal   25%  0 0 0  -0,03 -0,03 -0,03 
20. Afectació corredors biològics    20%  0 0 0  -0,04 -0,04 -0,04 

total         -0,14 -0,14 -0,14 
PEIN  10%          
21. Espais naturals protegits   10%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

total         0,00 0,00 0,00 
PAISATGE  50%          
22. Impacte visual de l’obra   35%  -2 -2 -2  -0,21 -0,28 -0,28 
23. Qualitat i fragilitat paisatgística    30%  -1 -1 -1  -0,14 -0,21 -0,21 
24. Morfologia del terreny   35%  -2 -2 -2  -0,24 -0,24 -0,30 

total         -0,21 -0,28 -0,28 
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FACTORS HUMANS 20%           

AGRICULTURA I RECURSOS 
NATURALS  20%          

25. Afectació cultius i pèrdua 
conreus   35%  0 -1 -1  0,00 -0,01 -0,01 

26. Partició de finques   20%  0 0 0  0,00 0,00 -0,01 
27. Afectació  camins i accés 
finques   35%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

28. Afectació sector secundari   10%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
total         0,00 -0,01 -0,02 

PATRIMONI  10%          
29. Afectació patrimoni Arqueològic   30%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
30. Afectació patrimoni 
Arquitectònic   30%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 

31. Afectació rutes interès cultural   40%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
total         0,00 0,00 0,00 

INFRASTRUCTURES I COMUN  30%          
33, Afecció vies comunicació   15%  -1 -1 -1  -0,01 -0,01 -0,01 
34, Millores de les comunicacions   40%  1 1 1  0,02 0,02 0,02 
35. Millora de la seguretat  
usuaris   25%  1 1 1  0,02 0,02 0,02 

36, Millora dels serveis afectats   20%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
total         0,03 0,03 0,03 

ZONES HABITADES  40%          
34. Afectació població zona   30%  -1 -1 -1  -0,02 -0,02 -0,02 
31 Increment nivell sonor   15%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
35. Habitatges i construccions   20%  -1 -1 -1  -0,02 -0,02 -0,03 
34. Afectació planejament urbanístic   10%  0 0 0  0,00 0,00 0,00 
36. Funcionalitat i qualitat de servei   25%  2 2 2  0,04 0,04 0,04 

total         0,00 0,00 -0,02 

El quadre resum de la matriu comparativa “causa-efecte” de les tres alternatives presentades i 
desglossat per cada grup de factors seria, 

 Factors físics Factors biològics Factors Humans TOTAL 

ALTERNATIVA 1 -0,48 -0,90 0,03 -1,35 

ALTERNATIVA 2 -0,59 -1,09 0,02 -1,66 

ALTERNATIVA 3 -0,62 -1,24 -0,01 -1,87 

 

Apèndix 2 – Matriu Comparativa Causa-Efecte      Pàg. 5 
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Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 01 Treballs Previs i Demolicions

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm. (P - 13)

3,41 18,000 61,38

2 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o

manuals, inclòs càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor. (P - 10)

23,93 3,250 77,77

3 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió. (P - 12)

3,90 1.014,000 3.954,60

4 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2

m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camióo contenidor. (P - 15)

9,66 342,000 3.303,72

5 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera,

inclòs base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camióo contenidor. (P - 11)

3,47 169,000 586,43

6 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió (P - 16)

12,66 64,000 810,24

7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 17)

25,91 4,000 103,64

8 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió o contenidor. (P - 14)

0,41 300,000 123,00

9 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de

l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre

camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec. (P - 24)

2,08 22.045,100 45.853,81

TOTAL Capítol 01.01 54.874,59

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 02 Moviment de terres

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics, inclòs càrrega sobre camió o contenidor. (P - 19)

2,08 4.157,653 8.647,92

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part

proporcional de roca, amb mitjans mecànics, així com càrrega

mecànica sobre camió o contenidor. (P - 18)

2,91 31.417,042 91.423,59

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en

talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

4,92 2.420,062 11.906,71

4 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

amb mitjans mecànics al 95 % PM. (P - 21)

3,62 22.001,797 79.646,51

5 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre

perfil teòric. (P - 22)

2,66 26.097,656 69.419,76

6 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per

a esplanada tipus 2, en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori

autopropulsat, inclòs humectació o dessecació. (P - 23)

15,16 5.496,750 83.330,73

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 344.375,22

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 03 Estructures

Titol 3 01 Murs d'Escullera

1 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200

kg de pes, inclòs subministrament i col·locació de la pedra del

parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre

perfil teòric segons plànols. (P - 25)

45,50 29.197,140 1.328.469,87

2 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i

cavalcaments, col·locat. (P - 28)

3,22 7.602,816 24.481,07

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.352.950,94

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 03 Estructures

Titol 3 02 Calaix

1 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part

proporcional d'aletes, totalment acabat. (P - 26)

1.635,00 54,750 89.516,25

TOTAL Titol 3 01.03.02 89.516,25

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 03 Estructures

Titol 3 03 Viaducte

1 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. (P - 27) 1.210,00 385,000 465.850,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 465.850,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge Longitudinal

1 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de

150 gr/m² protector. (P - 66)

25,46 867,000 22.073,82

2 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 70)

48,21 27,000 1.301,67

3 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 71)

57,74 16,000 923,84

4 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 72)

68,22 317,000 21.625,74

EUR
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5 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 73)

85,64 13,000 1.113,32

6 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 74)

106,16 15,000 1.592,40

7 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 64)

16,62 804,000 13.362,48

8 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 65)

22,73 333,000 7.569,09

9 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de

drenatge, a base de pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre

llit de formigó de 20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de

gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat. (P - 32)

57,31 109,100 6.252,52

10 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma

de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de

formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

(P - 67)

62,57 27,500 1.720,68

11 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions

48 x 40 cm en planta i 40 cm de profunditat mínima, amb formigó de

20 N/mm² de resistència característica i quatre barres encastades

d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm. (P - 78)

28,01 9,000 252,09

12 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix

de formigó HM-20 sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, totalment acabada. (P - 68)

122,35 3,000 367,05

13 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera

de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a la compressió,

anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa

dúctil i graons, segons plànols. (P - 75)

398,17 1,000 398,17

14 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura,

formigó i desencofrat, totalment acabat. (P - 77)

160,26 2,000 320,52

15 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de

foneria, totalment acabat. (P - 76)

262,23 7,000 1.835,61

16 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de

clavegueram de formigó armat per la connexió d'un tub de formigó de

fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de

20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent

segellat de les connexions. (P - 9)

90,76 1,000 90,76

TOTAL Titol 3 01.04.01 80.799,76

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

Titol 4 01 O.D. 3

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 69)

895,00 48,780 43.658,10

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 43.658,10

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

EUR
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Titol 4 02 O.D. 4

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 69)

895,00 42,930 38.422,35

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 38.422,35

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 05 Afermat

Titol 3 01 Ferms Granulars

1 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 98 % del PM en tongades de 30 cm com a màxim. (P - 29)

26,86 2.931,600 78.742,78

TOTAL Titol 3 01.05.01 78.742,78

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 05 Afermat

Titol 3 02 Ferms Bituminosos

1 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a

reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m². (P - 7)

0,61 7.714,000 4.705,54

2 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,

tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m². (P - 8)

0,35 7.417,000 2.595,95

3 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base

B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada. (P

- 6)

53,22 1.747,380 92.995,56

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

(P - 5)

56,10 1.106,916 62.097,99

TOTAL Titol 3 01.05.02 162.395,04

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 05 Afermat

Titol 3 03 Vorades i Voreres

1 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus

American o equivalent, de peces prefabricades de formigó rectes i

corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de resistència

característica a compressió i totes les feines adients, totalment

acabada. (P - 30)

21,93 94,800 2.078,96

2 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de

10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i

compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,

totalmnet acabat. (P - 33)

35,60 55,200 1.965,12

EUR
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3 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts

tallats en fresc, completament acabat. (P - 34)

83,49 1,800 150,28

4 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces

de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb

morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment acabada.

(P - 31)

12,97 69,000 894,93

TOTAL Titol 3 01.05.03 5.089,29

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 01 Senyalització Horitzontal

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 39)

3,12 2.697,500 8.416,20

2 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 40)

4,18 567,000 2.370,06

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,

incloent-hi el premarcat, totalment acabat. (P - 41)

9,49 15,745 149,42

4 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. (P - 42)

8,78 7,170 62,95

TOTAL Titol 3 01.06.01 10.998,63

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 02 Senyalització Vertical

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 43)

83,99 15,000 1.259,85

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 44)

62,92 22,000 1.384,24

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 45)

166,57 2,000 333,14

4 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements

de fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 46)

401,66 0,160 64,27

5 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 47)

283,54 0,540 153,11

6 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en

camins rurals de 750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació. (P - 50)

131,56 1,000 131,56

7 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal

de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs

elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

261,21 0,180 47,02

EUR
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(P - 52)

8 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a una senyal de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 54)

56,23 35,000 1.968,05

9 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues senyals de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 56)

68,23 3,000 204,69

10 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb

kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a

col·locació de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs

encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat. (P - 55)

93,98 1,000 93,98

11 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 48)

257,06 0,435 111,82

12 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 49)

224,57 2,925 656,87

13 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini

superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com

subministrament i col·locació. (P - 51)

181,69 16,200 2.943,38

14 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per

a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell

2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 53)

278,55 0,300 83,57

15 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 60)

128,25 1,000 128,25

16 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 61)

150,99 3,000 452,97

17 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 62)

175,42 4,000 701,68

18 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 57)

30,52 3,180 97,05

19 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 58)

38,61 10,140 391,51

20 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 59)

107,99 15,800 1.706,24

21 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical

d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica,

inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats, segons plànols,

totalment acabada. (P - 63)

152,95 20,184 3.087,14

TOTAL Titol 3 01.06.02 16.000,39

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 03 Defenses

EUR
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1 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple,

amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i

captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada

recta o corbada de qualsevol radi. (P - 35)

23,32 879,500 20.509,94

2 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e,

galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amortidors, estreps, pal

segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material

auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment

col·locada recta o corbada de qualsevol radi. (P - 37)

25,92 110,000 2.851,20

3 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica

de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del

desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,

pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. (P

- 36)

516,35 13,000 6.712,55

4 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica

BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons plànol detall, galvanitzada

en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de

100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça

en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat. (P - 38)

223,82 4,000 895,28

TOTAL Titol 3 01.06.03 30.968,97

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 01 Plantacions

1 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 79)

0,91 2.040,400 1.856,76

2 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 80)

3,17 2.040,400 6.468,07

3 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3

segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m², aigua, mulch de

fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa

(200g/m²), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador

microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. (P - 88)

1,65 9.888,000 16.315,20

4 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. (P -

85)

5,95 201,000 1.195,95

5 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de

400 cm³. (P - 83)

0,61 201,000 122,61

6 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60

cm, en contenidor de 3 l. (P - 84)

3,73 201,000 749,73

7 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm,

en contenidor de 80 l. (P - 81)

280,41 2,000 560,82

8 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a

20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima

39,9 cm segons fórmules NTJ. (P - 82)

178,30 3,000 534,90

9 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb

mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada

amb un 10% de compost i primer reg. (P - 87)

2,44 603,000 1.471,32

EUR
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10 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de

clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. (P - 86)

28,50 5,000 142,50

TOTAL Titol 3 01.07.01 29.417,86

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 02 Varis

1 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i

instal·lacions d'obra. (P - 89)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Titol 3 01.07.02 20.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 08 Partides Alçades

1 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 91)

40.000,00 1,000 40.000,00

2 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. (P - 90) 90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítol 01.08 130.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1

Capítol 09 Gestió de Residus

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol

tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 1)

6,34 9.856,701 62.491,48

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de

qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 4)

6,27 9.856,701 61.801,52

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de

qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 2)

6,34 272,310 1.726,45

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 3)

9,12 272,310 2.483,47

TOTAL Capítol 01.09 128.502,92

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 43.658,10

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 38.422,35

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 82.080,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

82.080,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 1.352.950,94

Titol 3 01.03.02  Calaix 89.516,25

Titol 3 01.03.03  Viaducte 465.850,00

Capítol 01.03  Estructures 1.908.317,19

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 80.799,76

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 82.080,45

Capítol 01.04  Drenatge 162.880,21

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 78.742,78

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 162.395,04

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 5.089,29

Capítol 01.05  Afermat 246.227,11

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 10.998,63

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 16.000,39

Titol 3 01.06.03  Defenses 30.968,97

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 57.967,99

Titol 3 01.07.01  Plantacions 29.417,86

Titol 3 01.07.02  Varis 20.000,00

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 49.417,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.424.810,36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 54.874,59

Capítol 01.02  Moviment de terres 344.375,22

Capítol 01.03  Estructures 1.908.317,19

Capítol 01.04  Drenatge 162.880,21

Capítol 01.05  Afermat 246.227,11

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 57.967,99

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 49.417,86

Capítol 01.08  Partides Alçades 130.000,00

Capítol 01.09  Gestió de Residus 128.502,92

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1 3.082.563,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.082.563,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 1 3.082.563,09

3.082.563,09

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.082.563,09

13 % Despeses Generals SOBRE 3.082.563,09................................................................ 400.733,20

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.082.563,09..................................................................... 184.953,79

2 % Seguretat i Salut SOBRE 3.082.563,09....................................................................... 61.651,26

1 % Control de Qualitat SOBRE 3.082.563,09.................................................................... 30.825,63

Subtotal 3.760.726,97

Ocupacions i Expropiacions................................................................................................ 44.970,00

21 % IVA SOBRE 3.805.696,97.......................................................................................... 799.196,36

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.604.893,33

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS SIS-CENTS QUATRE MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS )
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 01 Treballs Previs i Demolicions

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm. (P - 13)

3,41 18,000 61,38

2 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o

manuals, inclòs càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor. (P - 10)

23,93 3,250 77,77

3 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió. (P - 12)

3,90 1.014,000 3.954,60

4 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2

m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camióo contenidor. (P - 15)

9,66 342,000 3.303,72

5 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera,

inclòs base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camióo contenidor. (P - 11)

3,47 169,000 586,43

6 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió (P - 16)

12,66 64,000 810,24

7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 17)

25,91 4,000 103,64

8 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió o contenidor. (P - 14)

0,41 300,000 123,00

9 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de

l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre

camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec. (P - 24)

2,08 22.547,700 46.899,22

TOTAL Capítol 01.01 55.920,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 02 Moviment de terres

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics, inclòs càrrega sobre camió o contenidor. (P - 19)

2,08 4.208,792 8.754,29

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part

proporcional de roca, amb mitjans mecànics, així com càrrega

mecànica sobre camió o contenidor. (P - 18)

2,91 27.548,659 80.166,60

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en

talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

4,92 2.448,740 12.047,80

4 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

amb mitjans mecànics al 95 % PM. (P - 21)

3,62 22.272,419 80.626,16

5 G2A14000 m³ Subministrament de terra d'aportació sense classificar (P - 25) 6,36 7.332,471 46.634,52

6 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre

perfil teòric. (P - 22)

2,66 34.330,130 91.318,15

7 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per

a esplanada tipus 2, en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori

autopropulsat, inclòs humectació o dessecació. (P - 23)

15,16 5.407,500 81.977,70

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 401.525,22

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 03 Estructures

Titol 3 01 Murs d'Escullera

1 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200

kg de pes, inclòs subministrament i col·locació de la pedra del

parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre

perfil teòric segons plànols. (P - 26)

45,50 33.751,894 1.535.711,18

2 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i

cavalcaments, col·locat. (P - 29)

3,22 7.602,816 24.481,07

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.560.192,25

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 03 Estructures

Titol 3 02 Calaix

1 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part

proporcional d'aletes, totalment acabat. (P - 27)

1.635,00 56,500 92.377,50

TOTAL Titol 3 01.03.02 92.377,50

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 03 Estructures

Titol 3 03 Viaducte

1 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. (P - 28) 1.210,00 385,000 465.850,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 465.850,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge Longitudinal

1 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de

150 gr/m² protector. (P - 67)

25,46 865,000 22.022,90

2 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 71)

48,21 27,000 1.301,67

3 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 72)

57,74 16,000 923,84

4 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 73)

68,22 317,000 21.625,74

EUR
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5 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 74)

85,64 14,000 1.198,96

6 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 75)

106,16 15,000 1.592,40

7 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 65)

16,62 802,000 13.329,24

8 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 66)

22,73 349,000 7.932,77

9 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de

drenatge, a base de pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre

llit de formigó de 20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de

gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat. (P - 33)

57,31 109,700 6.286,91

10 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma

de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de

formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

(P - 68)

62,57 28,500 1.783,25

11 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions

48 x 40 cm en planta i 40 cm de profunditat mínima, amb formigó de

20 N/mm² de resistència característica i quatre barres encastades

d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm. (P - 79)

28,01 9,000 252,09

12 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix

de formigó HM-20 sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, totalment acabada. (P - 69)

122,35 3,000 367,05

13 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera

de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a la compressió,

anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa

dúctil i graons, segons plànols. (P - 76)

398,17 1,000 398,17

14 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura,

formigó i desencofrat, totalment acabat. (P - 78)

160,26 2,000 320,52

15 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de

foneria, totalment acabat. (P - 77)

262,23 7,000 1.835,61

16 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de

clavegueram de formigó armat per la connexió d'un tub de formigó de

fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de

20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent

segellat de les connexions. (P - 9)

90,76 1,000 90,76

TOTAL Titol 3 01.04.01 81.261,88

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

Titol 4 01 O.D. 3

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 70)

895,00 54,360 48.652,20

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 48.652,20

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

EUR
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Titol 4 02 O.D. 4

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 70)

895,00 56,700 50.746,50

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 50.746,50

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 05 Afermat

Titol 3 01 Ferms Granulars

1 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 98 % del PM en tongades de 30 cm com a màxim. (P - 30)

26,86 2.884,000 77.464,24

TOTAL Titol 3 01.05.01 77.464,24

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 05 Afermat

Titol 3 02 Ferms Bituminosos

1 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a

reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m². (P - 7)

0,61 7.595,000 4.632,95

2 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,

tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m². (P - 8)

0,35 7.298,000 2.554,30

3 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base

B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada. (P

- 6)

53,22 1.718,820 91.475,60

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

(P - 5)

56,10 1.089,780 61.136,66

TOTAL Titol 3 01.05.02 159.799,51

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 05 Afermat

Titol 3 03 Vorades i Voreres

1 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus

American o equivalent, de peces prefabricades de formigó rectes i

corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de resistència

característica a compressió i totes les feines adients, totalment

acabada. (P - 31)

21,93 94,800 2.078,96

2 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de

10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i

compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,

totalmnet acabat. (P - 34)

35,60 55,200 1.965,12

EUR
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3 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts

tallats en fresc, completament acabat. (P - 35)

83,49 1,800 150,28

4 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces

de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb

morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment acabada.

(P - 32)

12,97 69,000 894,93

TOTAL Titol 3 01.05.03 5.089,29

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 01 Senyalització Horitzontal

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 40)

3,12 2.646,500 8.257,08

2 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 41)

4,18 567,000 2.370,06

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,

incloent-hi el premarcat, totalment acabat. (P - 42)

9,49 15,745 149,42

4 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. (P - 43)

8,78 7,170 62,95

TOTAL Titol 3 01.06.01 10.839,51

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 02 Senyalització Vertical

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 44)

83,99 15,000 1.259,85

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 45)

62,92 22,000 1.384,24

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 46)

166,57 2,000 333,14

4 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements

de fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 47)

401,66 0,160 64,27

5 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 48)

283,54 0,540 153,11

6 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en

camins rurals de 750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació. (P - 51)

131,56 1,000 131,56

7 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal

de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs

elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

261,21 0,180 47,02

EUR
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(P - 53)

8 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a una senyal de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 55)

56,23 35,000 1.968,05

9 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues senyals de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 57)

68,23 3,000 204,69

10 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb

kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a

col·locació de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs

encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat. (P - 56)

93,98 1,000 93,98

11 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 49)

257,06 0,435 111,82

12 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 50)

224,57 2,925 656,87

13 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini

superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com

subministrament i col·locació. (P - 52)

181,69 16,200 2.943,38

14 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per

a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell

2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 54)

278,55 0,300 83,57

15 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 61)

128,25 1,000 128,25

16 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 62)

150,99 3,000 452,97

17 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 63)

175,42 4,000 701,68

18 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 58)

30,52 3,180 97,05

19 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 59)

38,61 10,140 391,51

20 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 60)

107,99 15,800 1.706,24

21 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical

d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica,

inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats, segons plànols,

totalment acabada. (P - 64)

152,95 20,184 3.087,14

TOTAL Titol 3 01.06.02 16.000,39

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 03 Defenses

EUR
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1 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple,

amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i

captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada

recta o corbada de qualsevol radi. (P - 36)

23,32 899,500 20.976,34

2 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e,

galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amortidors, estreps, pal

segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material

auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment

col·locada recta o corbada de qualsevol radi. (P - 38)

25,92 110,000 2.851,20

3 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica

de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del

desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,

pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. (P

- 37)

516,35 17,000 8.777,95

4 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica

BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons plànol detall, galvanitzada

en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de

100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça

en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat. (P - 39)

223,82 4,000 895,28

TOTAL Titol 3 01.06.03 33.500,77

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 01 Plantacions

1 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 80)

0,91 1.903,400 1.732,09

2 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 81)

3,17 1.903,400 6.033,78

3 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3

segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m², aigua, mulch de

fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa

(200g/m²), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador

microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. (P - 89)

1,65 9.203,000 15.184,95

4 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. (P -

86)

5,95 187,000 1.112,65

5 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de

400 cm³. (P - 84)

0,61 187,000 114,07

6 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60

cm, en contenidor de 3 l. (P - 85)

3,73 187,000 697,51

7 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm,

en contenidor de 80 l. (P - 82)

280,41 2,000 560,82

8 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a

20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima

39,9 cm segons fórmules NTJ. (P - 83)

178,30 3,000 534,90

9 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb

mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada

amb un 10% de compost i primer reg. (P - 88)

2,44 561,000 1.368,84

EUR
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10 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de

clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. (P - 87)

28,50 5,000 142,50

TOTAL Titol 3 01.07.01 27.482,11

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 02 Varis

1 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i

instal·lacions d'obra. (P - 90)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Titol 3 01.07.02 20.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 08 Partides Alçades

1 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 92)

40.000,00 1,000 40.000,00

2 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. (P - 91) 90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítol 01.08 130.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2

Capítol 09 Gestió de Residus

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol

tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 1)

6,34 5.305,132 33.634,54

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de

qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 4)

6,27 5.305,132 33.263,18

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de

qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 2)

6,34 272,310 1.726,45

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 3)

9,12 272,310 2.483,47

TOTAL Capítol 01.09 71.107,64

EUR
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NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 48.652,20

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 50.746,50

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 99.398,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

99.398,70

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 1.560.192,25

Titol 3 01.03.02  Calaix 92.377,50

Titol 3 01.03.03  Viaducte 465.850,00

Capítol 01.03  Estructures 2.118.419,75

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 81.261,88

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 99.398,70

Capítol 01.04  Drenatge 180.660,58

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 77.464,24

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 159.799,51

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 5.089,29

Capítol 01.05  Afermat 242.353,04

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 10.839,51

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 16.000,39

Titol 3 01.06.03  Defenses 33.500,77

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 60.340,67

Titol 3 01.07.01  Plantacions 27.482,11

Titol 3 01.07.02  Varis 20.000,00

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 47.482,11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.649.256,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 55.920,00

Capítol 01.02  Moviment de terres 401.525,22

Capítol 01.03  Estructures 2.118.419,75

Capítol 01.04  Drenatge 180.660,58

Capítol 01.05  Afermat 242.353,04

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 60.340,67

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 47.482,11

Capítol 01.08  Partides Alçades 130.000,00

Capítol 01.09  Gestió de Residus 71.107,64

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2 3.307.809,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.307.809,01

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 2 3.307.809,01

3.307.809,01

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.307.809,01

13 % Despeses Generals SOBRE 3.307.809,01................................................................ 430.015,17

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.307.809,01..................................................................... 198.468,54

2 % Seguretat i Salut SOBRE 3.307.809,01....................................................................... 66.156,18

1 % Control de Qualitat SOBRE 3.307.809,01.................................................................... 33.078,09

Subtotal 4.035.526,99

Ocupacions i Expropiacions................................................................................................ 45.623,40

21 % IVA SOBRE 4.081.150,39.......................................................................................... 857.041,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.938.191,97

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS NOU-CENTS TRENTA-VUIT MIL  CENT NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SET
CÈNTIMS )
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 01 Treballs Previs i Demolicions

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,

fins a una fondària de 20 cm. (P - 13)

3,41 18,000 61,38

2 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o

manuals, inclòs càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o

contenidor. (P - 10)

23,93 3,250 77,77

3 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix

i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camió. (P - 12)

3,90 1.038,000 4.048,20

4 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2

m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega

sobre camióo contenidor. (P - 15)

9,66 342,000 3.303,72

5 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de gruix i de vorera,

inclòs base de formigó, amb retroexcavadora amb martell trencador i

càrrega sobre camióo contenidor. (P - 11)

3,47 173,000 600,31

6 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges

amb base de formigó i situats cada 4 m, amb mitjans mecànics i

càrrega sobre camió (P - 16)

12,66 66,000 835,56

7 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit

existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de

fonamentacions (P - 17)

25,91 4,000 103,64

8 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega

sobre camió o contenidor. (P - 14)

0,41 300,000 123,00

9 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de

l'administració, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols,

mesurat sobre perfil teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre

camió o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec. (P - 24)

2,08 25.569,200 53.183,94

TOTAL Capítol 01.01 62.337,52

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 02 Moviment de terres

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans

mecànics, inclòs càrrega sobre camió o contenidor. (P - 19)

2,08 5.126,386 10.662,88

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part

proporcional de roca, amb mitjans mecànics, així com càrrega

mecànica sobre camió o contenidor. (P - 18)

2,91 39.141,077 113.900,53

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb

mitjans mecànics, inclòs part proporcional en roca i tall previ en

talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor. (P - 20)

4,92 2.533,313 12.463,90

4 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació

amb mitjans mecànics al 95 % PM. (P - 21)

3,62 27.128,216 98.204,14

5 G2A14000 m³ Subministrament de terra d'aportació sense classificar (P - 25) 6,36 12.113,145 77.039,60

6 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm

de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró

vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre

perfil teòric. (P - 22)

2,66 49.620,096 131.989,46

7 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per

a esplanada tipus 2, en tongades de fins a 25 cm de gruix, com a

màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori

autopropulsat, inclòs humectació o dessecació. (P - 23)

15,16 6.083,625 92.227,76

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 536.488,27

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 03 Estructures

Titol 3 01 Murs d'Escullera

1 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200

kg de pes, inclòs subministrament i col·locació de la pedra del

parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre

perfil teòric segons plànols. (P - 26)

45,50 39.772,344 1.809.641,65

2 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm², inclòs retalls i

cavalcaments, col·locat. (P - 29)

3,22 9.826,640 31.641,78

TOTAL Titol 3 01.03.01 1.841.283,43

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 03 Estructures

Titol 3 02 Calaix

1 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment de rasa, part

proporcional d'aletes, totalment acabat. (P - 27)

1.635,00 72,250 118.128,75

TOTAL Titol 3 01.03.02 118.128,75

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 03 Estructures

Titol 3 03 Viaducte

1 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. (P - 28) 1.210,00 385,000 465.850,00

TOTAL Titol 3 01.03.03 465.850,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge Longitudinal

1 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i reblert amb material

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren embolcallat amb geotèxtil de

150 gr/m² protector. (P - 67)

25,46 970,000 24.696,20

2 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 71)

48,21 27,000 1.301,67

3 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 72)

57,74 16,000 923,84

4 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 73)

68,22 317,000 21.625,74

EUR
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5 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 74)

85,64 17,000 1.455,88

6 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs base i reblert per

sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, segons plànols. (P - 75)

106,16 15,000 1.592,40

7 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 cm de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 65)

16,62 907,000 15.074,34

8 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de

fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm²

de resistència característica, totalment acabada. (P - 66)

22,73 429,000 9.751,17

9 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i sortides d'obres de

drenatge, a base de pedra de riu amb tamanys entre 15-25 cm, sobre

llit de formigó de 20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de

gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment acabat. (P - 33)

57,31 111,400 6.384,33

10 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de formigó en forma

de U i taló, de 60 cm d'amplària interior, sobre solera de 10 cm de

formigó de 20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

(P - 68)

62,57 37,500 2.346,38

11 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en talús, de dimensions

48 x 40 cm en planta i 40 cm de profunditat mínima, amb formigó de

20 N/mm² de resistència característica i quatre barres encastades

d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm. (P - 79)

28,01 9,000 252,09

12 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets de 15 cm de gruix

de formigó HM-20 sobre solera de 15 cm de formigó de 20 N/mm² de

resistència característica, totalment acabada. (P - 69)

122,35 3,000 367,05

13 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçaria, inclòs solera

de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a la compressió,

anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa

dúctil i graons, segons plànols. (P - 76)

398,17 1,000 398,17

14 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat, armadura,

formigó i desencofrat, totalment acabat. (P - 78)

160,26 2,000 320,52

15 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs marc i reixa de

foneria, totalment acabat. (P - 77)

262,23 7,000 1.835,61

16 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs perforació de

clavegueram de formigó armat per la connexió d'un tub de formigó de

fins a 700 mm o pou existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de

20 N/mm² de resistència característica, totalment acabat incloent

segellat de les connexions. (P - 9)

90,76 1,000 90,76

TOTAL Titol 3 01.04.01 88.416,15

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

Titol 4 01 O.D. 3

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 70)

895,00 77,760 69.595,20

TOTAL Titol 4 01.04.02.01 69.595,20

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 02 Drenatge Transversal

EUR
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Titol 4 02 O.D. 4

1 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de diàmetre interior

de 180 cm, inclòs excavació i rebliment de rasa, part proporcional de

brocalls, aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i col·locat.

(P - 70)

895,00 68,940 61.701,30

TOTAL Titol 4 01.04.02.02 61.701,30

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 05 Afermat

Titol 3 01 Ferms Granulars

1 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del

material al 98 % del PM en tongades de 30 cm com a màxim. (P - 30)

26,86 3.239,000 86.999,54

TOTAL Titol 3 01.05.01 86.999,54

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 05 Afermat

Titol 3 02 Ferms Bituminosos

1 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica específica per a

reg d'imprimació, tipus ECI, amb dotació 1 kg/m². (P - 7)

0,61 8.482,500 5.174,33

2 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida,

tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m². (P - 8)

0,35 8.046,500 2.816,28

3 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base

B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

semidensa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada. (P

- 6)

53,22 1.898,460 101.036,04

4 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf

B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria

densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

(P - 5)

56,10 1.217,580 68.306,24

TOTAL Titol 3 01.05.02 177.332,89

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 05 Afermat

Titol 3 03 Vorades i Voreres

1 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7 cm, tipus

American o equivalent, de peces prefabricades de formigó rectes i

corbes, inclòs pase de formigó de 15 N/mm² de resistència

característica a compressió i totes les feines adients, totalment

acabada. (P - 31)

21,93 94,800 2.078,96

2 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de

10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o equivalent, inclòs refinat i

compactació del terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència

característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de moerter de 3 cm,

totalmnet acabat. (P - 34)

35,60 55,200 1.965,12

EUR
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3 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència característica a

compressió, de consistència tova, de qualsevol gruix, amb mitjans

manuals, inclòs estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts

tallats en fresc, completament acabat. (P - 35)

83,49 1,800 150,28

4 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm d'amplària amb peces

de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb

morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment acabada.

(P - 32)

12,97 69,000 894,93

TOTAL Titol 3 01.05.03 5.089,29

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 01 Senyalització Horitzontal

1 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectan amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 40)

3,12 2.807,500 8.759,40

2 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura termoplàstica en

calent i reflectant amb microesferes de vidre, incluent-hi el premarcat,

totalment acabat. (P - 41)

4,18 567,000 2.370,06

3 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment, amb pintura

termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,

incloent-hi el premarcat, totalment acabat. (P - 42)

9,49 15,745 149,42

4 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas, fletxes, lletres,

símbols, zebrats, franges de vértexs d'illetes sobre paviments, amb

pintura reflectora i microesferes de vidre, inclòs el premarcatge. (P - 43)

8,78 7,170 62,95

TOTAL Titol 3 01.06.01 11.341,83

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 02 Senyalització Vertical

1 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 90

cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 44)

83,99 15,000 1.259,85

2 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 60 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 45)

62,92 22,000 1.384,24

3 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm

de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament, inclòs

subministrament. (P - 46)

166,57 2,000 333,14

4 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal de trànsit

(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI Nivell 2, inclòs elements

de fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 47)

401,66 0,160 64,27

5 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), confirmació (S-500), confirmació (S-600) i ús

específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,

inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 48)

283,54 0,540 153,11

6 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit d'orientació en

camins rurals de 750x150 mm, inclòs elements de fixació al suport, així

com subministrament i col·locació. (P - 51)

131,56 1,000 131,56

7 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per a senyal

de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs

elements de fixació al suport, així com subministrament i col·locació.

261,21 0,180 47,02

EUR
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(P - 53)

8 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a una senyal de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 55)

56,23 35,000 1.968,05

9 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular de tub d'acer

galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues senyals de trànsit, inclòs el

formigonat, totalment acabat. (P - 57)

68,23 3,000 204,69

10 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de fusta tractada amb

kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre o 3,00 m d'alçada per a

col·locació de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs

encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat. (P - 56)

93,98 1,000 93,98

11 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 49)

257,06 0,435 111,82

12 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per a senyals de

trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció (S-300),

localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat

(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de

fixació al suport, així com subministrament i col·locació. (P - 50)

224,57 2,925 656,87

13 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en lames d'alumini

superior a 1,50 m², per a senyals de trànsit d'orientació,

presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),

confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment

reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així com

subministrament i col·locació. (P - 52)

181,69 16,200 2.943,38

14 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i fins a 0,25 m², per

a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb revestiment reflectant HI nivell

2, inclòs elements de fixació al suport, així com subministrament i

col·locació. (P - 54)

278,55 0,300 83,57

15 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 61)

128,25 1,000 128,25

16 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 62)

150,99 3,000 452,97

17 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140

mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs

subministrament i col·locació dels perns roscats d'ancoratge del

fonament, totalment acabat. (P - 63)

175,42 4,000 701,68

18 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 58)

30,52 3,180 97,05

19 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 59)

38,61 10,140 391,51

20 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a

suport de senyals de trànsit, col·locat. (P - 60)

107,99 15,800 1.706,24

21 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical

d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de resistència característica,

inclòs col·locació de perns d'ancoratge roscats, segons plànols,

totalment acabada. (P - 64)

152,95 20,184 3.087,14

TOTAL Titol 3 01.06.02 16.000,39

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 03 Defenses

EUR
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1 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat metàl·lica simple,

amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs

tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil

tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i

captafars, així com enclavament i soldadures, totalment col·locada

recta o corbada de qualsevol radi. (P - 36)

23,32 1.093,500 25.500,42

2 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e,

galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amortidors, estreps, pal

segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material

auxiliar i captafars, així com enclavament i soldadures, totalment

col·locada recta o corbada de qualsevol radi. (P - 38)

25,92 110,000 2.851,20

3 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica

de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del

desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,

pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm cada 2 m, separadors,

xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,

material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat. (P

- 37)

516,35 13,000 6.712,55

4 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat metàl·lica

BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons plànol detall, galvanitzada

en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil tubular de

100 mm o 120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de reforç, peça

en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars,

inclòs enclavament, totalment col·locat. (P - 39)

223,82 4,000 895,28

TOTAL Titol 3 01.06.03 35.959,45

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 01 Plantacions

1 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament

ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb

mitjans manuals (P - 80)

0,91 2.261,000 2.057,51

2 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora

petita (P - 81)

3,17 2.261,000 7.167,37

3 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3

segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m², aigua, mulch de

fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa

(200g/m²), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador

microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica. (P - 89)

1,65 10.991,000 18.135,15

4 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l. (P -

86)

5,95 201,000 1.195,95

5 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de

400 cm³. (P - 84)

0,61 201,000 122,61

6 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60

cm, en contenidor de 3 l. (P - 85)

3,73 201,000 749,73

7 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm,

en contenidor de 80 l. (P - 82)

280,41 2,000 560,82

8 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a

20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima

39,9 cm segons fórmules NTJ. (P - 83)

178,30 3,000 534,90

9 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot de plantació amb

mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada

amb un 10% de compost i primer reg. (P - 88)

2,44 603,000 1.471,32

EUR
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10 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, excavació de

clot de plantació amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25

%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg. (P - 87)

28,50 5,000 142,50

TOTAL Titol 3 01.07.01 32.137,86

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 02 Varis

1 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració d'abocadors, prèstecs i

instal·lacions d'obra. (P - 90)

20.000,00 1,000 20.000,00

TOTAL Titol 3 01.07.02 20.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 08 Partides Alçades

1 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,

senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució

de les obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra. (P - 92)

40.000,00 1,000 40.000,00

2 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis afectats. (P - 91) 90.000,00 1,000 90.000,00

TOTAL Capítol 01.08 130.000,00

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3

Capítol 09 Gestió de Residus

1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de terres de qualsevol

tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació autoritzada

de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 1)

6,34 6.284,692 39.844,95

2 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra de

qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 4)

6,27 6.284,692 39.405,02

3 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega d'enderrocs de

qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a la càrrega, a instal·lació

autoritzada de gestió de residus, mesurat sobre perfil teòric. (P - 2)

6,34 272,310 1.726,45

4 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs barrejats inerts,

procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la

Llista Europea de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

perfil teòric. (P - 3)

9,12 272,310 2.483,47

TOTAL Capítol 01.09 83.459,89

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 69.595,20

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 61.701,30

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 131.296,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

131.296,50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 1.841.283,43

Titol 3 01.03.02  Calaix 118.128,75

Titol 3 01.03.03  Viaducte 465.850,00

Capítol 01.03  Estructures 2.425.262,18

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 88.416,15

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 131.296,50

Capítol 01.04  Drenatge 219.712,65

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 86.999,54

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 177.332,89

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 5.089,29

Capítol 01.05  Afermat 269.421,72

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 11.341,83

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 16.000,39

Titol 3 01.06.03  Defenses 35.959,45

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 63.301,67

Titol 3 01.07.01  Plantacions 32.137,86

Titol 3 01.07.02  Varis 20.000,00

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 52.137,86

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.029.836,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 62.337,52

Capítol 01.02  Moviment de terres 536.488,27

Capítol 01.03  Estructures 2.425.262,18

Capítol 01.04  Drenatge 219.712,65

Capítol 01.05  Afermat 269.421,72

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 63.301,67

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 52.137,86

Capítol 01.08  Partides Alçades 130.000,00

Capítol 01.09  Gestió de Residus 83.459,89

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3 3.842.121,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.842.121,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Nou accés Urbanització Vallensana - Alternativa 3 3.842.121,76

3.842.121,76

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 3.842.121,76

13 % Despeses Generals SOBRE 3.842.121,76................................................................ 499.475,83

6 % Benefici Industrial SOBRE 3.842.121,76..................................................................... 230.527,31

2 % Seguretat i Salut SOBRE 3.842.121,76....................................................................... 76.842,44

1 % Control de Qualitat SOBRE 3.842.121,76.................................................................... 38.421,22

Subtotal 4.687.388,56

Ocupacions i Expropiacions................................................................................................ 47.975,60

21 % IVA SOBRE 4.735.364,16.......................................................................................... 994.426,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 5.729.790,63

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC MILIONS SET-CENTS VINT-I-NOU MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS )
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ANNEX NÚM. 8 – CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 

 

 

1. CLIMATOLOGIA 

L’estudi del clima és un dels punts més importants en els anàlisis del medi físic, ja que aquest 
és un dels factors més actius del medi. Per un costat, condiciona al propi medi determinant en 
gran mesura el tipus de sòl, de formació vegetal, la hidrologia, la geomorfologia, etc., i per altra 
banda, les formes de vida i els usos del sòl per part de l’home. 

També existeixen certes alteracions micro i mesoclimàtiques que poden produir-se a causa de 
la destrucció de la vegetació per la traça, per la presència de superfícies asfaltades i per la 
creació de corredors o barreres per on l’encaixonament de la boira i l’aire fred afecti 
sensiblement l’agricultura. 

El clima que presenta la comarca del Vallès Occidental es pot identificar com a dos tipus 
diferents, un clima mediterrani subhumit i un clima mediterrani litoral. 

El clima mediterrani subhumit es presenta als vessants muntanyosos, sobretot a l’àrea de la 
serralada Pre-Litoral, al nord de la comarca, amb unes precipitacions anuals superiors als  
700 mm i una temperatura mitjana propera als 10 ºC.  

El clima mediterrani litoral correspon a la plana del Vallès, al fons de la Depressió Pre-Litoral, on 
concretament es troba el municipi de Montcada i Reixac. Presenta un dèficit hídric inferior als 
200 mm, amb precipitacions a la tardor i a la primavera, encara que l’hivern no és una estació 
marcadament seca. L’estiu, però, és relativament sec, tot i que no àrid.  

El règim de temperatures s’adequa a les variacions estacionals pròpies del clima mediterrani, 
amb uns hiverns suaus i estius relativament calorosos marcats per un efecte de continentalitat. 

La disposició de la Serralada Pre-Litoral fa que la comarca resti arrecerada pels vents de 
l’interior, especialment els de component nord. Per tant, les masses d’aire fred estancades 
durant l’hivern sobre la Depressió Central no poden penetrar cap al Vallès Occidental. Per una 
altra part, la mateixa serralada Pre-Litoral és un factor determinant de la condensació de les 
masses d’aire humides que penetren des del Mediterrani i que contribueixen a crear un ambient 
més humit als vessants muntanyosos.  

A l’estiu la marinada provoca la formació de núvols de tipus convectiu que originen curtes però 
abundants precipitacions i que expliquen que el mes d’agost ja no sigui un dels mesos més 
secs. 

Els vents de ponent penetren fàcilment al Vallès Occidental des de la vall del Llobregat. El 
llevant, a la tardor i a la primavera, llença masses d’aire humit contra la Serralada Pre-litoral, fet 
que causa la major part de les precipitacions de l’època.  

Annex núm. 8 – Climatologia, Hidrologia i Drenatge     Pàg. 1 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

Durant un gran part de l’any, i sobretot a l’hivern, l’oscil·lació i l’amplitud tèrmica és molt 
acusada. S’estableix una situació d’estancament de les masses d’aire a les zones més baixes i 
tancades de la comarca, on es formen densos bancs de boira baixa seguint els cursos fluvials. 
A Montcada i Reixac el fenomen és força freqüent en molts dies de l’hivern. En canvi al sector 
més muntanyós es presenta el fenomen de la vacarissana, una espectacular boira baixa que 
recobreix moltes matinades d’hivern els torrents del terme de Vacarisses, a la vall del Llobregat. 
Aquestes boires s’aixequen a partir de mig matí i rarament són permanents durant tot el dia. 

A continuació es presenten les dades mesurades durant el període de 2008 al 2013 
corresponents a l’estació meteorològica del municipi de Cerdanyola del Vallès (Vallès 
Occidental).  

1.1. TEMPERATURES 

La temperatura mitja d’un dia s’obté de realitzar la mitja de les lectures realitzades en diferents 
hores del dia. La temperatura mitja mensual representa la mitja de les temperatures mitges 
diàries. Del total de la sèrie de dades s’obté, al seu torn, la mitja aritmètica que és el valor que 
apareix al quadre resum. 

Les temperatures màxima i mínima absolutes representen els valors màxim i mínim pels que, 
cada dia, passa la temperatura. La màxima i mínima mensual representen els valors màxim i 
mínim de les màximes i mínimes dels dies que composen aquest mes. 

Per a l’obtenció del que s’anomena mitjana de les temperatures màximes / mínimes es realitza 
la mitjana aritmètica de les màximes / mínimes absolutes corresponents a cada mes de la sèrie 
de dades. 

Les oscil·lacions mensuals de temperatures s’han obtingut com a diferència entre els valors 
màxims i mínims, sent el valor anual la major de les oscil·lacions mensuals. 

El càlcul dels valors de temperatures estacionals es realitza obtenint la mitjana aritmètica de les 
temperatures corresponents als mesos de l’estació, considerant que els mesos que composen 
cada una de les estacions són, 

 Hivern: desembre, gener i febrer. 
 Primavera: març, abril i maig. 
 Estiu: juny, juliol i agost. 
 Tardor: setembre, octubre i novembre. 
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Dades corresponents al període 2008-2013 a l’estació de Cerdanyola del Vallès, 

Mes TMa tma TmMa tmma Tm TMm Tmm Oscil·lació 
tèrmica 

Gener 21,6 -6,0 19,6 -3,1 7,4 13,7 2,6 11,7 

Febrer 21,7 -7,1 20,4 -2,5 7,8 14,1 2,4 11,7 

Març 27,9 -2,8 24,1 -0,6 10,6 17,0 5,0 12,1 

Abril 31,6 1,5 26,9 3,7 13,7 19,8 8,1 11,7 

Maig 31,7 5,1 29,0 6,6 17,0 23,1 11,3 11,9 

Juny 36,5 9,4 33,4 11,4 21,2 27,0 15,2 11,8 

Juliol 37,3 12,8 34,8 15,2 23,9 29,6 18,2 11,4 

Agost 38,0 10,9 36,4 14,1 24,2 30,3 18,5 11,8 

Setembre 32,7 4,2 31,6 8,9 20,5 26,7 15,1 11,7 

Octubre 33,6 1,9 30,0 4,0 16,7 23,1 11,5 11,6 

Novembre 26,2 -3,5 23,6 -1,4 11,3 17,5 6,6 10,9 

Desembre 21,4 -3,8 19,2 -2,3 7,8 13,9 3,2 10,7 

Hivern 21,7 -7,1 19,7 -2,6 7,7 13,9 2,7 11,2 

Primavera 31,7 -2,8 26,7 3,2 13,8 20,0 8,1 11,9 

Estiu 38,0 9,4 34,9 13,5 23,1 29,0 17,3 11,7 

Tardor 33,6 -3,5 28,4 3,8 16,2 22,5 11,1 11,4 

Global any 38,0 -7,1 27,4 4,5 15,2 21,3 9,8 11,5 

On, 

 TMa Temperatura màxima absoluta 
 tma  Temperatura mínima absoluta 
 TmMa  Temperatura mitjana de les màximes absolutes 
 tmma  Temperatura mitjana de les mínimes absolutes 
 Tm  Temperatura mitjana 
 TMm  Temperatura màxima mitjana 
 Tmm   Temperatura mínima mitjana 
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L’estiu en general és l’estació de l’any més calorosa, arribant a temperatures pròximes als  
40 ºC. La temperatura màxima mitjana en el mes d’agost és d’uns 30 ºC, mentre que la mínima 
és d’uns 18 ºC. 

L’hivern, però, sol ser una estació molt freda arribant molts dies a temperatures negatives. La 
temperatura mitjana en aquesta estació és de 7,7 ºC, on la temperatura màxima mitjana arriba 
als 14 ºC, mentre que la mínima no sobrepassa als 3 ºC. 

Durant tot l’any es produeixen importants oscil·lacions tèrmiques, al voltant dels 11-12 ºC, fet 
que causa importants variacions de temperatures entre el dia i la nit. 

1.2. PLUVIOMETRIA 

La precipitació mitjana correspon a la variable precipitació total al mes. Com indica la seva 
denominació, representa la precipitació total acumulada en cada mes. El valor obtingut s’ha 
calculat com la mitja aritmètica de la sèrie de valors per cada mes. La precipitació anual és la 
suma de totes les precipitacions mensuals. 

La precipitació màxima mensual s’obté a partir del valor de la precipitació total al mes, prenent 
per un mateix mes el valor màxim 
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Dades corresponents al període 2008-2013 a l’estació de Cerdanyola del Vallès, 

Mes mm mm màx.  
(24 h) 

mm màx.  
(1 h) Dies pluja Dies glaçada 

Gener 37,2 32,8 13,8 10,7 6,8 

Febrer 33,7 20,0 7,6 8,0 7,2 

Març 75,1 81,9 14,9 9,7 2,2 

Abril 51,2 29,7 13,5 9,8 0,0 

Maig 73,7 63,7 20,8 8,2 0,0 

Juny 44,7 31,8 17,1 6,5 0,0 

Juliol 35,4 57,3 48,4 3,8 0,0 

Agost 16,3 27,7 11,4 3,5 0,0 

Setembre 35,1 65,6 18,1 5,3 0,0 

Octubre 91,2 66,1 31,0 9,8 0,0 

Novembre 69,3 66,4 24,0 8,7 1,5 

Desembre 34,9 34,4 8,9 7,8 5,8 

Global any 597,8 81,9 48,4 91,8 23,0 

On, 

 mm   Precipitació mensual 
 mm màx. (24 h)  Precipitació màxima en 24 hores 
 mm màx. (1 h)  Precipitació màxima en 1 hora 
 Dies pluja  Mitjana dies pluja mes (superior a 1 mm) 
 Dies glaçada  Mitjana dies Ta Mín ≤ 0ºC 

 

-25

0

25

50

75

100

125

150

-5

0

5

10

15

20

25

30

ge
n

fe
b

m
ar ab

r

m
ai ju
n ju
l

ag
o

se
t

oc
t

no
v

de
s

Pr
ec

ip
ita

ci
ó 

(m
m

)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

)

Precipitació T mitjana

Annex núm. 8 – Climatologia, Hidrologia i Drenatge     Pàg. 5 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

La precipitació és força irregular al llarg de l'any, amb un mitjana anual de 598 mm. Els mesos 
més plujosos solen ser el de març, maig, octubre i novembre. En canvi el mes més sec sol ser 
el d’agost, el qual no arriba als 17 mm, però també són secs els mesos de gener, febrer, juliol, 
setembre i desembre amb unes precipitacions que ronden els 35 mm. 

L’octubre és el mes més plujós de l’any, però març és el que la pluja cau amb més intensitat, ja 
que la precipitació màxima en 24 hores és de 82 mm. 

Els dies de glaçada solen ser freqüents a l’hivern, sobretot els mesos de gener i febrer, amb 
una mitjana de 7 dies. 

1.3 HUMITAT RELATIVA  

Dades corresponents durant el període 2008-2013 a l’estació de Cerdanyola del Vallès, 

Mes 
% humitat 

relativa 
mitjana %  

H.R. mín. diària 

Gener 73,3 47,5 

Febrer 68,0 40,8 

Març 67,5 39,2 

Abril 68,2 39,2 

Maig 67,8 39,5 

Juny 64,5 37,8 

Juliol 64,7 38,7 

Agost 64,5 38,0 

Setembre 69,7 41,7 

Octubre 73,8 45,3 

Novembre 73,3 47,3 

Desembre 72,8 48,2 

Hivern 71,4 45,5 

Primavera 67,8 39,3 

Estiu 64,6 38,2 

Tardor 72,3 44,8 

Global any 69,0 41,9 

L’índex d’humitat relativa és elevada durant tot l’any, amb una mitjana anual del 69 %, tot i que 
són a l’hivern i a la tardor quan aquest índex és més elevat, amb nivells pròxims al  
72 %, mentre que a la primavera i a l’estiu sol arribar al voltant del 65 %. 

La mitjana del percentatge d’humitat relativa mínima diària es dona a la tardor-hivern, amb uns 
màxims als mesos de gener i desembre. Els mínims, en canvi, es solen donar als mesos de 
març i abril, sense superar el 40 %. 

1.4. VENTS 

Els vents dominants en el municipi de Montcada i Reixac són els de l’est i sud-est, ja que 
aquests poden penetrar fàcilment a la comarca a través de la vall que forma el riu Besòs, així 
com el garbí (SW) i el ponent (W), que hi penetren a través de la vall del riu Llobregat. En canvi 
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els vents de component nord i nord-oest degut a la protecció de la serralada Pre-Litoral sobre la 
comarca, fa que no hi arriben amb molta freqüència. 

Dades corresponents durant el període 2008-2013 a l’estació de Cerdanyola del Vallès, 

Mes Velocitat mitjana 
del vent (m/s) 

Ratxa màxima 
mitjana diària (m/s) 

Ratxa màxima 
absoluta (m/s) 

Gener 1,2 6,7 16,5 

Febrer 1,3 7,6 14,8 

Març 1,4 8,6 16,0 

Abril 1,2 8,6 13,7 

Maig 1,1 8,2 11,7 

Juny 1,1 8,2 11,9 

Juliol 1,2 8,7 12,2 

Agost 1,1 8,4 11,1 

Setembre 0,9 7,7 11,1 

Octubre 0,9 7,2 12,6 

Novembre 1,0 6,8 13,8 

Desembre 1,2 6,8 13,9 

Hivern 1,2 7,0 16,5 

Primavera 1,2 8,5 16,0 

Estiu 1,1 8,4 12,2 

Tardor 0,9 7,2 13,9 

Global any 1,1 7,8 16,5 

La velocitat mitjana del vent és semblant durant tot l’any, no s’aprecia cap diferència destacable. 
Pel que fa les ratxes màximes es pot dir el mateix. 

2. HIDROLOGIA 

L’objecte del present apartat és l’estudi de la recollida, canalització i abocament de les aigües 
pluvials interceptades pel traçat del Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

Es respecten al màxim possible les lleres actuals, així com les obres de drenatge transversals. 

S’estudien amb detall les conques interceptades pels nous traçats, al igual que les petites àrees 
d’aportació als elements de drenatge longitudinal. Les obres de desguàs transversal s’han 
projectat ajustant-se a les recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (A.C.A.). 

2.1. METODOLOGIA 

S’ha emprat la metodologia indicada a les recomanacions publicades per la Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) a la seva Guia Tècnica: “Recomanacions tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local” de març de 2003. 

Per a l’obtenció de precipitacions de pluges (Pd) s’han utilitzat els mapes d’isomàximes de 
precipitacions consultats i facilitats per l’ACA, per a períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. 
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Per al càlcul de Pd d’una determinada conca, s’obtenen les àrees tancades de la conca per les 
isomàximes de precipitació i es realitza una mitja ponderada, 

Pd = �
Si · (Pd)i

S
i

 

On, 

 Pd  Precipitació mitjana de la conca (mm) 
 Si  Superfície tancada per les isomàximes de precipitació (km2) 
 (Pd)i  Pd de l’àrea tancada entre dues isomàximes de precipitació (mm) 
 S  Superfície de la conca (km2) 

Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd cal reduir el seu valor aplicant el coeficient Ka, 
anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió, 

 KA = 1 si S ≤ 1 km2 

 KA = 1 − log S
15

 si S > 1 km2 

On, 

 KA  Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 
 S  Superfície de la conca (km2) 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat està motivada perquè els valors de precipitació 
diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el tractament estadístic de les 
seves sèries històriques, són obtinguts per a punts concrets (estacions meteorològiques) en 
comptes d’àrees extenses, que és el que es considera en els càlculs. Amb aquest coeficient es 
té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades són a prop del centre del xàfec, 
altres vegades a prop de les vores exteriors i altres vegades en posicions intermèdies. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que cal utilitzar en la construcció del hietograma és el 
valor Pd’ que es calcula d’aquesta manera,  

P′d = KA · Pd 

2.2. CONQUES D’APORTACIÓ 

Per a determinar les característiques de les conques corresponents a les lleres interceptades, 
s’ha utilitzat cartografia a escala 1:1.000 i 1:10.000 de la zona consultada a l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. 

Al llarg del traçat s’hi tanquen 8 conques que intercepten el traçat. S’han delimitat els 
perímetres a escala 1:10.000, ajustant desprès amb topografia 1:1.000 per determinar amb 
exactitud els punts baixos a desguassar. 

E destaquen el torrent que passarà per sota del viaducte a construir, el qual no forma part del 
present Projecte, amb una superfície de 1,2 km2 i la Riera de Can Devesa amb una superfície 
de 0,3 km2. 

Al final de l’annex, s’adjunta els plànol de conques amb un número identificador per a 
cadascuna. També es detalla l’àrea, la longitud de la llera principal i les cotes màximes i 
mínimes. Aquests paràmetres intervindran després en el càlcul de cabals. 
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2.3. TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

El temps de concentració (Tc) de la conca és el temps que triga l’escorrentiu en arribar a la 
sortida de la conca des del punt més allunyat d’aquesta. Per a calcular el temps de concentració 
la Instrucció 5.2-I.C., Drenatge Superficial i l’Agència Catalana de l’Aigua proposen la fórmula 
de Témez, per a conques amb un recorregut de l’aigua en la seva major part per una llera 
principal canalitzada, que és el cas de les conques hidrogràfiques del present projecte. La 
fórmula de Témez és, 

De forma general, per a conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4 % de l’àrea 
de la conca, 

TC = 0,3 · �
L

j0,25�
0,76

 

Per a conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea de la conca i 
amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet, 

TC =
1

1 + �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· 0,3 · �

L
j0,25�

0,76

 

Per a conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4 % de l’àrea de la conca amb 
clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de petita  rugositat, 

TC =
1

1 + 3 · �𝜇𝜇 · (2 − 𝜇𝜇)
· 0,3 · �

L
j0,25�

0,76

 

On, 

 Tc  Temps de concentració (h) 
 L  Longitud del curs principal (km) 
 j  Pendent mitja del curs principal (m/m) 
 μ  Grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 

 
2.4. INTENSITAT MITJA DE PRECIPITACIÓ 

La intensitat mitja de precipitació, It, per a l’obtenció dels cabals de referencia s’obté mitjançant 
la fórmula, 

It = Id · �
I1
Id
�
�28

0,1−Tc0,1

280,1−1 �
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On, 

 It  Intensitat mitja de precipitació (mm/h) 
 Id Intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn 

considerat. Id=Pd/24 (mm/h) 
 Pd Precipitació mitjana de la conca corresponent al període de retorn 

considerat (mm) 
 I1 Intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn. El 

valor de la relació I1/Id s’obté de la figura 2.2 de la Instrucció, i es 
considera, segons criteris de l’ACA, un valor mig de 11 per a tot 
Catalunya (mm/h) 

 Tc Temps de concentració (h) 

Així, la pluja considerada té un temps de duració igual al temps de concentració de cada conca, 
que és el cas més desfavorable. 

2.5. COEFICIENT D’ESCORRENTIU 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció entre l’escorrentiu superficial i la pluja caiguda. 
Aquest valor depèn de la precipitació diària (Pd) corresponent al període de retorn i el llindar 
d’escorrentiu (Po) a partir de la qual s’inicia aquesta i que s’obté de la fórmula, 

C =
�Pd

Po
− 1� · �Pd

Po
+ 23�

�Pd
Po

+ 11�
2  

On, 

 Pd Precipitació mitjana de la conca corresponent al període de retorn 
considerat (mm) 

 Po Llindar d’escorrentiu (mm) 

El llindar d’escorrentiu s’obté de la taula 2.1 de la Instrucció. Aquest coeficient depèn de l’ús del 
sòl, de la classificació del sòl i del pendent del terreny. 

En el cas de la zona d’estudi, el sòl correspon principalment a massa forestal de densitat mitja i 
a textura tipus B. El pendent mig del terreny, és predominantment superior al 3 %. 

Tot això dóna uns valors del llindar d’escorrentiu Po que es detallen a cada conca, segons les 
seves característiques particulars. 

Aquest valor del llindar d’escorrentiu Po es multiplica per 1,3, factor corrector recomanat en la 
publicació Guia Tècnica GT1, 2003 i que reflecteix la variació de la humitat habitual en el sòl a 
l’inici de les pluges significatives. 

2.6. CABALS MÀXIMS D’AVINGUDA 

El càlcul de cabals per al dimensionament de les obres de drenatge transversal es realitza 
mitjançant el mètode hidrometeorològic, tal i com es detalla a la Instrucción 5.2-I.C., Drenaje 
Superficial amb un àmbit d’aplicació per a petites conques que no superen les 6 hores el seu 
temps de concentració. Cal dir que no hi ha cap conca de les que intercepta la carretera del 
projecte que superi aquest cabal. 
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La fórmula del càlcul de cabals de referència (Q) en el punt en el qual desguassa la conca és, 

Q =
C · I · A

3,6
 

On, 

 Q Cabal punta corresponent a un període de retorn donat (m3/s) 
 C Coeficient de vessament, adimensional, representa la fracció de pluja 

que vessa de forma directa 
 I Intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn 

considerat (mm/h) 
 A Superfície de la conca (km2) 

Suposant una pluja de duració indefinida, seria suficient un determinat temps Tc per a assolir un 
màxim igual al cabal d’equilibri. D’aquesta manera, el màxim cabal originat per una pluja estarà 
constituït per aigua precipitada exclusivament dins d’un mateix interval de duració Tc. 

La hipòtesis de pluja neta constant admesa no és real i, en la pràctica, existeixen variacions en 
el seu repartiment temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, és necessari aplicar a la 
fórmula un coeficient de majoració k del cabal punta calculat per corregir l’error esmentat. 
Aquest coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat. De l’anàlisi de moltes pluges en 
nombroses conques, Témez va deduir la fórmula següent per al càlcul del coeficient 
d’uniformitat, 

k = 1 +
Tc1,25

Tc1,25 + 14
 

On, 

 k Coeficient d’uniformitat, adimensional 
 Tc Temps de concentració (h) 

D’aquesta manera, aplicant aquest coeficient la fórmula del mètode racional queda de la 
següent manera, 

Q =
C · I · A

3,6
· k 

On, 

 Q Cabal punta corresponent a un període de retorn donat (m3/s) 
 C Coeficient de vessament, adimensional, representa la fracció de pluja 

que vessa de forma directa 
 I Intensitat mitja diària de precipitació corresponent al període de retorn 

considerat (mm/h) 
 A Superfície de la conca (km2) 
 k Coeficient d’uniformitat, adimensional 
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Seguint el procediment detallat en els apartats anteriors arribem a l’obtenció de cabals que es 
presenten en a continuació en una taula resum dels resultats obtinguts, 

Conques Període de 
retorn Àrea d’intensitats Pdt 

(mmm/dia) Idt (mm/h) 

1 a 8 

10 

A tota la conca 

110,0 4,583 

100 160,0 6,667 

500 200,0 8,333 

3. DRENATGE 

L’objectiu del present apartat és definir, calcular i justificar les diferents obres de drenatge 
transversals i dispositius de drenatge longitudinal que seran necessaris en la present obra. 
Aquest apartat s’estructura en diferents parts, 

 Drenatge Transversal. Es descriuen els càlculs hidràulics utilitzats per al dimensiona-
ment de les diferents obres de drenatge transversal (segons les recomanacions de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i la Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC, “Drenaje superficial”). 

 Drenatge Longitudinal. Es realitza la proposta per al dimensionament dels elements que 
recullen les aigües procedents tant del terreny natural com de la plataforma i les seves 
marges i la condueixen als punts d’evacuació. Per al disseny de la xarxa s’han tingut en 
compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i característiques dels 
mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

3.1. DRENATGE TRANSVERSAL 

L’objectiu és el d’avaluar les obres bàsiques necessàries per a un correcte drenatge transversal 
de la carretera. Les obres de drenatge transversal han estat dimensionades per a un període de 
retorn de 500 anys, segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Com s’ha esmentat, s’han adoptat els criteris de càlcul i dimensionament de les obres de 
drenatge transversal de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenaje Superficial”, d’ordre  
14 de maig de 1990, i de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

Les O.D. seran de formigó armat i per tant adoptem com a coeficient de rugositat de Manning  
n = 0,020. La màxima velocitat de circulació de l’aigua dins els conductes ha estat limitada  
a 6,0 m/s. 

La relació entre la sobreelevació a l’entrada de l’obra (calculada segons el procediment de la 
Instrucció 5.2-IC) i l’alçada de l’obra (Hw/D) no serà major a 1,0. 

A l’apèndix 2 s’ajunta la comprovació del funcionament hidràulic de les O.D., realitzat 
exclusivament dins el conducte mitjançant la formulació de Manning. 
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Es presenta a continuació un quadre de relació de les obres de drenatge transversal on es 
detalla quina conca desguassa, el seu comportament i les seves característiques. El tub de 
formigó corresponents a les conques 1, 2 i 3 cal connectar-la a la xarxa existent. 
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Camí de Sant Pere Reixac 

2 0+027,000 0,441 Tub de formigó 0,5 - - 8,15 3,0 0,43 2,5 0,75 0,38 

Carretera BV-5011, costat Montcada i Reixac 

1+2+3 0+007,750 0,973 Tub de formigó 0,7 - - - - 3,0 0,54 3,1 1,00 0,70 

Vial d’accés a la Vallensana 

4 0+160,000 0,743 Tub de formigó 1,8 - - 27,11 3,0 0,29 2,8 0,55 0,99 

5 0+235,000 1,144 Tub de formigó 1,8 - - 23,85 3,0 0,36 3,1 0,75 1,35 

6 0+315,780 0,436 Tub de formigó 0,6 - - 11,20 3,0 0,42 2,5 0,60 0,36 

7 0+410,000 4,214 Calaix 2,0 2,5 21,90 3,0 0,42 4,0 0,55 1,10 

8 0+482,500 12,935 Viaducte - - - - - - - - - - - - - - - - 

3.2. DRENATGE LONGITUDINAL 

En termes generals, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 
evacuar l’escorrentiu superficial de la plataforma dels diferents vials i dels marges que vessin 
cap a ells, mitjançant un sistema de cunetes i col·lectors amb desguàs en règim lliure. Per al 
disseny de la xarxa s’han tingut en compte els criteris que respecte a la tipologia d’elements i 
característiques dels mateixos es defineixen a la Instrucció 5.2.-IC. 

Es projecten tres tipus de cunetes, dos de les quals com a cuneta de desmunt associada al 
traçat i una exterior de guarda. La denominació d’aquestes tres cunetes són, 

 TTR-10. Situada als desmunts, de secció triangular superficial trepitjable i revestida 
amb formigó HM-20. Porta associada sempre un dispositiu dren D = 110 mm que recull 
les filtracions del paquet de ferms, així com les de l’entorn més pròxim. Aquesta cuneta 
es posa en relació als desmunts 3:2. 

 Cuneta de guarda. De secció trapezoïdal revestida de 1,50 x 0,50 m revestida amb 
formigó HM-20 (e = 0,10 m), situada a les coronacions dels desmunts i als peus de 
terraplè on sigui necessari. 

Es disposen tubs D = 600 mm als punts de final de recorregut de cunetes que desguassen les 
aportacions de aquestes a llocs adequats, també complint les funcions de passos salva 
cunetes. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 1

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 3,254 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 4,734 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 5,917 N 42 23 14 11
Po (mm) 26,0 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,291 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,418 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,497 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

m. clara 40 17 8 5
clara 60 24 14 10

75 mitja 75 34 22 16 100 25,5
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 25 2 100 0,5
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 26,0

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

Praderies

Po

(mm)
Caract. 
hidrol.

Pend 
(%)

Sup 
(%)Ùs del sòl Po (mm) Grup de sòl (%)

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

< 3

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt

11,0

Coeficient d'escorrentiu

< 3

Rotació conreus densos

Guaret

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 2

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 2,489 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 3,620 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 4,525 N 42 23 14 11
Po (mm) 34,0 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,209 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,326 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,403 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

m. clara 40 17 8 5
clara 60 24 14 10

100 mitja 75 34 22 16 100 34,0
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 2 0,0
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 34,0

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conques 1 + 2 + 3

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 2,612 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 3,799 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 4,748 N 42 23 14 11
Po (mm) 32,4 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,223 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,342 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,419 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

m. clara 40 17 8 5
clara 60 24 14 10

95 mitja 75 34 22 16 100 32,3
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 5 2 100 0,1
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 32,4

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 4

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 4,781 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 6,953 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 8,692 N 42 23 14 11
Po (mm) 17,7 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,422 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,553 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,629 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

90 m. clara 40 17 8 5 100 15,3
10 clara 60 24 14 10 100 2,4

mitja 75 34 22 16
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 2
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 17,7

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 5

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 4,599 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 6,689 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 8,361 N 42 23 14 11
Po (mm) 18,4 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,408 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,540 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,616 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

80 m. clara 40 17 8 5 100 13,6
20 clara 60 24 14 10 100 4,8

mitja 75 34 22 16
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 2
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 18,4

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 6

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 4,430 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 6,444 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 8,055 N 42 23 14 11
Po (mm) 19,1 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,395 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,527 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,603 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
pobre 58 25 12 7
mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

70 m. clara 40 17 8 5 100 11,9
30 clara 60 24 14 10 100 7,2

mitja 75 34 22 16
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 2
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 19,1

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 7

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 3,083 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 4,484 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 5,605 N 42 23 14 11
Po (mm) 27,5 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,274 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,399 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,478 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
55 pobre 58 25 12 7 100 13,8

mitja 81,5 35 17 10
bona 122 54 2 14

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

m. clara 40 17 8 5
clara 60 24 14 10

40 mitja 75 34 22 16 100 13,6
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 5 2 100 0,1
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 27,5

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



Determinació del llindar d'escorrentiu Po (mm): Conca 8

A B C D A B C D
10 4,583 R 15 8 6 4

100 6,667 N 17 11 8 6
500 8,333 < 3 R / N 20 14 11 8

R 23 13 8 6
N 25 16 11 8

< 3 R / N 28 19 14 11
R 29 17 10 8

Pd (T=10) 110,0 N 32 19 12 10
Pd (T=100) 160,0 < 3 R / N 34 21 14 12
Pd (T=500) 200,0 R 26 15 9 6
Correc. Po 1,3 N 28 17 1 8
Pd/Po (T=10) 2,969 < 3 R / N 30 19 13 10
Pd/Po (T=100) 4,318 R 37 20 12 9
Pd/Po (T=500) 5,398 N 42 23 14 11
Po (mm) 28,5 < 3 R / N 47 25 16 13
C (T=10) 0,262 pobre 24 14 8 6
C (T=100) 0,386 mitja 53 23 14 9
C (T=500) 0,464 bona 69 33 18 13

m. bona 81,6 41 22 15
30 pobre 58 25 12 7 100 7,5

mitja 81,5 35 17 10
20 bona 122 54 2 14 100 10,8

m. bona 244 101 25 16
pobre 62 28 15 10
mitja 80 34 19 14
bona 101 42 22 15
pobre 75 34 19 14
mitja 97 42 22 15
bona 150 80 25 16

10 m. clara 40 17 8 5 100 1,7
35 clara 60 24 14 10 100 8,4

mitja 75 34 22 16
espessa 89 47 31 23
m. esp. 122 65 43 33

3
< 3 5

2
< 3 4

Ferms granulars (no pavi) 5 2 100 0,1
Empedrats 1,5
Paviments (bitun o form) 1

100,0 28,5

Període de 
retorn Idt (mm/h) I1/Idt Ùs del sòl Sup 

(%)
Caract. 
hidrol.

Po (mm) Grup de sòl (%) Po

(mm)

11,0 Guaret

Pend 
(%)

Coeficient d'escorrentiu
Cereals d'hivern

Rotació conreus pobres

Plantacions regulars 
d'aporfitament forestal

< 3

Conreus en filera

Rotació conreus densos

Praderies

< 3

Po

(mm)
Roques permeables

Roques impermeables

Masses forestals (boscos, 
matolls, etc.)

Ús del sòl Sup 
(%)

Pend 
(%)



It10 Q10 It100 Q100 It500 Q500 Caudal Hw
(mmh/h) G (m3/s) (mmh/h) G (m3/s) (mmh/h) G (m3/s) específico (m)

1 - - - - - 0,24 0,017 153,1 133,4 0,082 1,000 1,007 0,163 26,0 0,291 0,418 0,497 106,027 0,147 154,221 0,307 192,776 0,456 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - 0,35 0,021 226,2 133,9 0,264 1,000 1,008 0,174 34,0 0,209 0,326 0,403 102,587 0,126 149,218 0,286 186,522 0,441 0,224 0,75 0,38 O.D. 1 - - - - -

1+2+3 - - - - - 0,45 0,049 252,1 133,4 0,264 1,000 1,010 0,211 32,4 0,223 0,342 0,419 92,997 0,285 135,268 0,637 169,085 0,975 0,395 1,00 0,70 O.D. 2 - - - - -
4 - - - - - 0,40 0,023 252,1 110,3 0,359 1,000 1,008 0,180 17,7 0,422 0,553 0,629 100,859 0,274 146,704 0,523 183,379 0,743 0,160 0,55 0,99 O.D. 3 TPF  Ø = 1,8 m
5 - - - - - 0,47 0,039 252,1 101,9 0,321 1,000 1,010 0,209 18,4 0,408 0,540 0,616 93,358 0,417 135,793 0,802 169,741 1,144 0,247 0,75 1,35 O.D. 4 TPF  Ø = 1,8 m
6 - - - - - 0,14 0,010 136,4 104,2 0,230 1,000 1,003 0,089 19,1 0,395 0,527 0,603 142,710 0,157 207,578 0,305 259,472 0,436 0,196 0,60 0,36 O.D. 5 TPF  Ø = 0,6 m
7 Riera de Can Devesa 1,45 0,311 335,0 104,8 0,159 1,000 1,034 0,564 27,5 0,274 0,399 0,478 54,327 1,329 79,021 2,818 98,776 4,214 0,190 0,55 1,10 O.D. 6 Calaix 2,0 x 2,5 m
8 Riera de la Vallensana 2,35 1,211 460,2 135,3 0,138 0,994 1,054 0,836 28,5 0,262 0,386 0,464 43,199 4,013 62,835 8,607 78,544 12,935 - - - - - - - - - - - - - - - Viaducte Viaducte

Ct500 Denominació obra Obra proposadaj (m/m) Ka (-) K (-) Tc* (h) Ct10 Ct100 Hw/DHi (m) PoNúm. Nom conca L (km) A (km2) Hs (m)
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Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

Tub Prefabricat de Formigó D = 0,5 m (O.D. 1) 

 
 ******************************     
 CalCol Versión 7    
 Calculadora de Colectores en lámina libre     
      
 © HydraJob 2009     
 1ª Versión:  Marzo 1997     
      
 http://www.hydrajob.es     
      
 ******************************     
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal    Q (m³/s) = 0,441000000228149  
 Velocidad   v (m/s) = 2,45983742586742  
 Diámetro   D (mm) = 500  
 Nº Manning   n =  0,02  
 Calado    y (m) =  0,428962511314544  
 Pendiente   i (%) =  3  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 85,7925022629088  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 91,3066259177378  
 Nº Froude   F =  1,09596716152619  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,179280140754523  
 Area máxima   Amax (m²) = 0,196349540849362  
 Angulo    (º ) =  271,425813663685  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,18431853083398  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,151378312579705  
 Transporte   K (m³/s) = 2,54611468679573  
 Anchura lámina   T (m) =  0,349127022981559  
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,513509779974816  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,308399600494293  
 Energía específica  E (m) =  0,737362111808837  
      
 ******************************     
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo   Qmax (m³/s) = 0,457292488591167  
 Velocidad   V(Qmax) (m/s) =2,39044209310037  
 Calado    y(Qmax) (m) = 0,469  
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 ******************************     
  Sección llena  (Para D, n, i)    
      
 Caudal lleno   Qll (m³/s) = 0,425109225992394  
 Velocidad   V(Qll) (m/s) = 2,1650635094611  
 Calado    y(QLL) (m) = 0,5  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 2,87772475181095  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,443921788595616  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 2,39336589403082  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
      
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =    7,77576245579448E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
      
 v*A - Q =      -2,85396033682887E-10   
      
 ******************************     
      
 Cálculo realizado  04/01/2015   
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Tub Prefabricat de Formigó D = 0,7 m (O.D. 2) 

 
 ******************************     
 CalCol Versión 7    
 Calculadora de Colectores en lámina libre     
      
 © HydraJob 2009     
 1ª Versión:  Marzo 1997     
      
 http://www.hydrajob.es     
      
 ******************************     
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal    Q (m³/s) = 0,974999999917375  
 Velocidad   v (m/s) = 3,07920366328315  
 Diámetro   D (mm) = 700  
 Nº Manning   n =  0,02  
 Calado    y (m) =  0,536736360135673  
 Pendiente   i (%) =  3  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 76,6766228765248  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 82,2773394067355  
 Nº Froude   F =  1,34430691085329  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,316640309170464  
 Area máxima   Amax (m²) = 0,384845100064749  
 Angulo    (º ) =  244,488881871634  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,49349759061282  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,212012601266092  
 Transporte   K (m³/s) = 5,62916512425708  
 Anchura lámina   T (m) =  0,592045713786629  
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,534824088405749  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,483256636084423  
 Energía específica  E (m) =  1,0199929962201  
      
 ******************************     
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo   Qmax (m³/s) = 1,12167962111032  
 Velocidad   V(Qmax) (m/s) =2,99155449245248  
 Calado    y(Qmax) (m) = 0,6566  
      
      
 ******************************     
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  Sección llena  (Para D, n, i)    
      
 Caudal lleno   Qll (m³/s) = 1,04273821993161  
 Velocidad   V(Qll) (m/s) = 2,7095010947422  
 Calado    y(QLL) (m) = 0,7  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 2,38357861103422  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,610824699327349  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 2,73645102853657  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
      
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =    4,95175460964864E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
      
 v*A - Q =      2,34288794961901E-11   
      
 ******************************     
      
 Cálculo realizado  04/01/2015   
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Tub Prefabricat de Formigó D = 1,8 m (O.D. 3) 

 
 ******************************     
 CalCol Versión 7    
 Calculadora de Colectores en lámina libre     
      
 © HydraJob 2009     
 1ª Versión:  Marzo 1997     
      
 http://www.hydrajob.es     
      
 ******************************     
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal    Q (m³/s) = 0,743000000242262  
 Velocidad   v (m/s) = 2,76145449673952  
 Diámetro   D (mm) = 1800  
 Nº Manning   n =  0,02  
 Calado    y (m) =  0,292725353828944  
 Pendiente   i (%) =  3  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 16,2625196571635  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 10,5734333203381  
 Nº Froude   F =  1,9590977581646  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,269061105583404  
 Area máxima   Amax (m²) = 2,54469004940773  
 Angulo    (º ) =  95,1305824849802  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,49430769533266  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,180057364640357  
 Transporte   K (m³/s) = 4,28971249956507  
 Anchura lámina   T (m) =  1,32848410471156  
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,20253242370696  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,388666204768752  
 Energía específica  E (m) =  0,681391558597696  
      
 ******************************     
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo   Qmax (m³/s) = 13,9209028662669  
 Velocidad   V(Qmax) (m/s) =5,61495863901996  
 Calado    y(Qmax) (m) = 1,6884  
      
      
 ******************************     
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  Sección llena  (Para D, n, i)    
      
 Caudal lleno   Qll (m³/s) = 12,9411796393725  
 Velocidad   V(Qll) (m/s) = 5,08556224455885  
 Calado    y(QLL) (m) = 1,8  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,745039668273807  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,412543137604368  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 1,68886317342534  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
      
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =    7,69105916106905E-19   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
      
 v*A - Q =      -3,31263366997597E-10   
      
 ******************************     
      
 Cálculo realizado  04/01/2015   
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de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

Tub Prefabricat de Formigó D = 1,8 m (O.D. 4) 

 
 ******************************     
 CalCol Versión 7    
 Calculadora de Colectores en lámina libre     
      
 © HydraJob 2009     
 1ª Versión:  Marzo 1997     
      
 http://www.hydrajob.es     
      
 ******************************     
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal    Q (m³/s) = 1,14400000059  
 Velocidad   v (m/s) = 3,13658316479988  
 Diámetro   D (mm) = 1800  
 Nº Manning   n =  0,02  
 Calado    y (m) =  0,361678373840507  
 Pendiente   i (%) =  3  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 20,0932429911393  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 14,3329084139348  
 Nº Froude   F =  1,99157804740558  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,364728094200123  
 Area máxima   Amax (m²) = 2,54469004940773  
 Angulo    (º ) =  106,527093344639  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,67332366929896  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,21796625535867  
 Transporte   K (m³/s) = 6,60488707951575  
 Anchura lámina   T (m) =  1,44251145826853  
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,252842424307611  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,501434961758718  
 Energía específica  E (m) =  0,863113335599225  
      
 ******************************     
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo   Qmax (m³/s) = 13,9209028662669  
 Velocidad   V(Qmax) (m/s) =5,61495863901996  
 Calado    y(Qmax) (m) = 1,6884  
      
      
 ******************************     
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  Sección llena  (Para D, n, i)    
      
 Caudal lleno   Qll (m³/s) = 12,9411796393725  
 Velocidad   V(Qll) (m/s) = 5,08556224455885  
 Calado    y(QLL) (m) = 1,8  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,735409795095435  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,514915173361075  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 1,90360614422174  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
      
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =    5,34138976538562E-18   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
      
 v*A - Q =      -5,92349901008989E-10   
      
 ******************************     
      
 Cálculo realizado  04/01/2015   
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Tub Prefabricat de Formigó D = 0,6 m O.D. 5 

 
 ******************************     
 CalCol Versión 7    
 Calculadora de Colectores en lámina libre     
      
 © HydraJob 2009     
 1ª Versión:  Marzo 1997     
      
 http://www.hydrajob.es     
      
 ******************************     
      
 Metodo 1 Datos de entrada: Q, D, n, i    
      
 Caudal    Q (m³/s) = 0,436000000193597  
 Velocidad   v (m/s) = 2,46410905207589  
 Diámetro   D (mm) = 500  
 Nº Manning   n =  0,02  
 Calado    y (m) =  0,422384274650364  
 Pendiente   i (%) =  3  
 Porcentaje de llenado  y/D (%) = 84,4768549300729  
 Porcentaje de llenado  A/Amax (%) = 90,1149145079389  
 Nº Froude   F =  1,12548963847263  
 Tipo de régimen   Supercrítico  
 Seccion mojada  A (m²) = 0,176940220873133  
 Area máxima   Amax (m²) = 0,196349540849362  
 Angulo    (º ) =  267,186954748018  
 Perímetro mojado  Pm (m) = 1,1658230196825  
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,151772797316458  
 Transporte   K (m³/s) = 2,51724717326144  
 Anchura lámina   T (m) =  0,362125181964842  
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,488616173868604  
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,309471632034779  
 Energía específica  E (m) =  0,731855906685144  
      
 ******************************     
  Capacidad máxima (Para D, n, i)    
      
 Caudal máximo   Qmax (m³/s) = 0,457292488591167  
 Velocidad   V(Qmax) (m/s) =2,39044209310037  
 Calado    y(Qmax) (m) = 0,469  
      
      
 ******************************     
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  Sección llena  (Para D, n, i)    
      
 Caudal lleno   Qll (m³/s) = 0,425109225992394  
 Velocidad   V(Qll) (m/s) = 2,1650635094611  
 Calado    y(QLL) (m) = 0,5  
      
 ******************************     
  Asociado  a Q, D, n    
      
 Pendiente crítica  i crit (%) = 2,82453929656852  
 Calado crítico   y crit (m) = 0,442144311033189  
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 2,37350498691022  
      
 ******************************     
      
      
 Comprobación fórmula de Manning     
      
 (n^2*v^2)/(Rh)^(4/3) - i =    3,89635155736978E-20   
      
 Comprobación ecuación de Continuidad     
      
 v*A - Q =      -2,63801892060479E-10   
      
 ******************************     
      
 Cálculo realizado  04/01/2015   
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Calaix 2,5 x 2,0 m (O.D. 6) 

 
 ******************************    
 CalCan Versión  0.0   
 Calculadora de Canales en lámina libre (Versión 0 experimental)    
 © HydraJob 2009    
 1ª Versión:  Diciembre 2009    
 http://www.hydrajob.es    
     
 ******************************    
  Cálculo   
 Método 1 Datos de entrada: Q, B, n, i, ti, td   
     
 Ancho base   B (m) =  2,5 
 Talud izquierdo   ti (H/V) = 0 
 Talud derecho   td (H/V) = 0 
 Pendiente   i (%) =  3 
 Nº Manning   n =  0,02 
 Caudal    Q (m³/s) = 4,214 
 Calado    y (m) =  0,420653905548463 
 Velocidad   v (m/s) = 4,00709461570851 
 Nº Froude   F =  1,97257093965415 
 Tipo de régimen   Supercrítico 
 Sección mojada  A (m²) = 1,05163476387116 
 Profundidad CDG  z (m) =  0,210326952774231 
 Perímetro mojado  Pm (m) = 3,34130781109693 
 Radio hidráulico  Rh (m) = 0,31473746907679 
 Transporte   K (m³/s) = 24,3295403436508 
 Anchura lámina   T (m) =  2,5 
 Profundidad hidráulica  L (m) =  0,420653905548463 
 Altura de velocidad  hv (m) = 0,818389768564736 
 Energía específica  E (m) =  1,2390436741132 
     
 ******************************    
  Energía mínima (Asociado  a Q, n y sección)   
     
 Pendiente crítica  i crit (%) = 0,793442511208056 
 Calado crítico   y crit (m) = 0,661627192153347 
 velocidad crítica  v crit (m/s) = 2,54765828852047 
 Energía específica  E min (m) = 0,992440788232198 
     
 ******************************    
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  Conservación energía específica    
     
 Calado conjugado  y' (m) =  1,1245264907205 
 Velocidad   v (y') (m/s) = 1,49894200627134 
     
 ******************************    
  Comprobación del cálculo    
 Manning:    
 (n².v²)/(Rh)^(4/3) - i  (%) =   -1,03589939021999E-10 
 Continuidad:    
 v . A - Q  (m³/s) =    -3,86409654273834E-16 
     
 ******************************    
 Cálculo realizado  04/01/2015  
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ANNEX NÚM. 9 – TRAÇAT 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es defineixen els eixos dels diferents vials per a la construcció de l’accés a la 
Urbanització de la Vallensana, sent un total de 5. El traçat en planta quedarà definit per les 
coordenades UTM i el traçat en alçat per la cota de la rasant. El nou accés es troba en un 
terreny molt accidentat, fet que obliga a fer servir pendents molt pronunciats (de fins al 10 %) i 
radi també petits (30 m). Entre el P.K. 0+457,283 i el P.K. 0+512,283 es troba el viaducte 
necessari per a salvar el desnivell. 

2. NORMATIVA 

Per a la definició del traçat s’ha aplicat la normativa estatal referent al tema, que és la  
Norma 3.1-IC “Traçat, de la Instrucció de Carreteres”, aprovada per Ordre Ministerial el 27 de 
desembre de 1999. 

3.  TRAÇAT EN PLANTA 

Les dades del traçat en planta que es recullen en els llistats són, 

a) Alineacions 
 P.K. d’inici i final de cada alineació en planta 
 Desenvolupament de l’esmentat tram 
 Coordenades x i y (inici i final de tram) 
 Coordenades xc i yc del centre de la circumferència (només en el cas que el tram sigui 

circumferència) 
 Azimut (d’inici i final de tram) 
 Paràmetre de l’alineació 

b) Punts successius  
 P.K. del punt considerat 
 Coordenada x 
 Coordenada y 
 Azimut 
 Radi 

Es donen punts successius cada vint metres (20 m), intercalant els punts principals de canvi 
d’alineació (ressaltats en negreta). 
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4. TRAÇAT EN ALÇAT 

Les dades de traçat en alçat que es recullen en els llistats són, 

a) Alineacions 
 P.K. d’origen, vèrtex i final d’acord 
 Cota d’origen, vèrtex i final d’acord 
 Pendents d’entrada i sortida de l’acord 
 Paràmetre de l’acord 

b) Punts successius 
 P.K. del punt considerat 
 Cota del punt considerat 
 Pendent del punt considerat 

Es donen els punts successius cada vint metres (20 m), intercalant els punts d’inici, vèrtex i final 
d’acord (ressaltats en negreta). 
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Alineacions en planta 

VIAL D’ACCÉS A LA VALLENSANA 

Alineació Tipus P.K. Longitud 
X Tang. 

xc o I 
Y Tang.  

yc o I Azimut Radi 
Paràmetre 

1 circ. 0+000,000 31,689 433.929,766 
433.958,689 

4.592.719,496 
4.592.747,127 

150,8571 -40,000 

2 recta 0+031,869 81,030 433.958,229 
0,000 

4.592.707,129 
0,000 

100,7329 0,000 

3 circ. 0+112,719 71,485 434.039,077 
434.038,382 

4.592.706,199 
4.592.646,203 

110,7329 60,000 

4 recta 0+184,204 19,779 434.094,368 
0,000 

4.592.667,780 
0,000 

176,5816 0,000 

5 circ. 0+203,983 47,754 434.101,481 
434.157,467 

4.592.649,324 
4.592.670,901 

176,5816 -60,000 

6 circ. 0+251,737 96,773 434.133,714 
434.212,892 

4.592.615,803 
4.592.799,463 

125,5944 -200,000 

7 recta 0+348,510 25,467 434.228,243 
0,000 

4.592.600,053 
0,000 

95,1089 0,000 

8 circ. 0+373,977 64,842 434.253,634 
434.268,985 

4.592.602,007 
4.592.402,597 

95,1089 200,000 

9 circ. 0+438,819 104,491 434.317,958 
434.308,163 

4.592.596,509 
4.592.557,726 

116,7823 40,000 

10 recta 0+543,310 26,434 434.319,292 
0,000 

4.592.519,306 
0,000 

282,0509 0,000 

11 circ. 0+569,744 20,32 434.293,902 
434.277,208 

4.592.511,951 
4.592.569,582 

282,0509 60,000 

12 recta 0+590,064 37,198 434.273,807 
0,000 

4.592.509,679 
0,000 

303,6108 0,000 

13 circ. 0+627,262 47,47 434.236,669 
434.234,968 

4.592.511,787 
4.592.481,836 

303,6108 -30,000 

14 recta 0+674,732 24,226 434.204,999 
0,000 

4.592.483,190 
0,000 

203,1805 0,000 

15 recta 0+698,958 0,000 434.203,905 
0,000 

4.592.458,988 
0,000 

203,1805 0,000 

 

ROTONDA 

Alineació Tipus P.K. Longitud 
X Tang. 

xc o I 
Y Tang.  

yc o I Azimut Radi 
Paràmetre 

1 circ. 0+000,000 106,814 433.904,930 
433.917,634 

4.592.722,283 
4.592.732,343 

159,6871 -17,000 

2 circ. 0+106,814 0,000 433.904,930 
433.917,634 

4.592.722,283 
4.592.732,343 

159,6871 -17,000 
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CARRETERA BV-5011, COSTAT MONTACA I REIXAC 

Alineació Tipus P.K. Longitud X Tang. 
xc o I 

Y Tang.  
yc o I Azimut Radi 

Paràmetre 

1 recta 0+000,000 2,759 433.813,367 
0,000 

4.592.709,154 
0,000 

124,7976 0,000 

2 circ. 0+002,759 82,377 433.815,920 
433.848,198 

4.592.708,106 
4.592.786,739 

127,7976 -85,000 

3 recta 0+085,136 12,163 433.894,753 
0,000 

4.592.715,622 
0,000 

63,1001 0,000 

4 recta 0+097,300 0,000 433.904,930 
0,000 

4.592.722,284 
0,000 

63,1001 0,000 

 

CAMÍ DE SANT PERE REIXAC 

Alineació Tipus P.K. Longitud X Tang. 
xc o I 

Y Tang.  
yc o I Azimut Radi 

Paràmetre 

1 recta 0+000,000 10,292 433.835,291 
0,000 

4.592.747,080 
0,000 

155,8789 0,000 

2 circ. 0+010,292 7,295 433.841,866 
433.822,634 

4.592.739,162 
4.592.723,190 

155,7879 25,000 

3 recta 0+017,587 4,317 433.845,648 
0,000 

4.592.732,955 
0,000 

174,4546 0,000 

4 circ. 0+021,904 33,696 433.847,334 
433.861,143 

4.592.728,981 
4.592.734,839 

174,45,46 -15,000 

5 recta 0+055,599 12,314 433.874,350 
0,000 

4.592.727,728 
0,000 

31,4454 0,000 

6 circ. 0+067,914 20,560 433.880,188 
433.891,634 

4.592.738,570 
4.592.732,407 

31,4454 13,000 

7 recta 0+088,474 6,664 433.897,920 
0,000 

4.592.743,786 
0,000 

132,1289 0,000 

8 recta 0+084,135 0,000 433.903,754 
0,000 

4.592.740,564 
0,000 

132,1289 0,000 

 

CARRETERA BV-5011, COSTAT BADALONA 

Alineació Tipus P.K. Longitud X Tang. 
xc o I 

Y Tang.  
yc o I Azimut Radi 

Paràmetre 

1 recta 0+000,000 20,538 433.967,395 
0,000 

4.592.756,323 
0,000 

274,2244 0,000 

2 circ. 0+020,538 8,869 433.948,518 
433.982,000 

4.592.748,233 
4.592.670,105 

274,2244 -85,000 

3 recta 0+029,407 7,987 433.940,563 
0,000 

4.592.744,321 
0,000 

267,5821 0,000 

4 recta 0+037,394 0,000 433.933,589 
0,000 

4.592.740,427 
0,000 

267,5821 0,000 
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Alineacions en alçat 

VIAL D’ACCÉS A LA VALLENSANA 

NR  P.K. Cota Pendent % 
Paràmetre 

 P.K. inici 0+000,000 134,304 -6,000 
1 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+000,000 
0+010,000 
0+020,000 

134,304 
133,704 
132,704 

-6,000  
-500,000 
-10,000 

2 Tangent entrada 
Vèrtex 

Tangent sortida 

0+225,781 
0+315,781 
0+405,781 

121,126 
103,126 
110,326 

-10,000 
1.000,000  

8,000 
 P.K. final 0+698,958 133,810 8,000 

 

ROTONDA 

NR  P.K. Cota Pendent % 
Paràmetre 

 P.K. inici 0+000,000 133,400 0,000 
1 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+000,000 
0+010,000 
0+020,000 

133,400 
133,400 
133,900 

0,000 
400,000 

5,000 
2 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+033,407 
0+053,407 
0+073,407 

134,570 
135,570 
134,570 

5,000 
-400,000 
-5,000 

3 Tangent entrada 
Vèrtex 

Tangent sortida 

0+086,814 
0+096,814 
0+106,814 

133,900 
133,400 
133,400 

-5,000 
400,000 

0,000 
 P.K. final 0+106,814 133,400 0,000 

 

CARRETERA BV-5011, COSTAT MONTACA I REIXAC 

NR  P.K. Cota Pendent % 
Paràmetre 

 P.K. inici 0+000,000 128,660 4,872 
1 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+097,300 
0+097,300 
0+097,300 

133,400 
133,400 
133,400 

4,785  
0,000 

 12,157 
 P.K. final 0+097,300 133,400 4,872 

 

CAMÍ DE SANT PERE REIXAC 

NR  P.K. Cota Pendent % 
Paràmetre 

 P.K. inici 0+000,000 137,800 -7,000 
1 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+006,947 
0+026,947 
0+046,947 

137,314 
135,914 
135,314 

-7,000 
1.000,000 

-3,000 
 P.K. final 0+095,138 133,868 -3,000 
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CARRETERA BV-5011, COSTAT BADALONA 

NR  P.K. Cota Pendent % 
Paràmetre 

 P.K. inici 0+000,000 137,196 -5,703 
1 Tangent entrada 

Vèrtex 
Tangent sortida 

0+037,397 
0+037,394 
0+037,397 

135,064 
135,064 
135,064 

-5,703 
0,000 
0,000 

 P.K. final 0+037,397 135,064 -5,703 
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Punts equidistants en planta 

VIAL D’ACCÉS A LA VALLENSANA 

P.K. X Y Azimut Radi 
0+000,000 433.929,766 4.592.719,496 150,8571 -40,000 
0+020,000 433.946,555 4.592.709.013 118,2872 -40,000 
0+031,869 433.958,229 4.592.707,129 100,7329 0,000 
0+040,000 433.966,347 4.592.707.035 100,7329 0,000 
0+060,000 433.986,345 4.592.706.785 100,7329 0,000 
0+080,000 434.006,344 4.592.706.575 100,7329 0,000 
0+100,000 434.026,355 4.592.706.345 100,7329 0,000 
0+112,719 434.039,077 4.592.706,199 100,7329 60,000 
0+120,000 434.046,317 4.592.705.674 110,3962 60,000 
0+140,000 434.065,346 4.592.699.800 130,5268 60,000 
0+160,000 434.081,409 4.592.688.017 151,7526 60,000 
0+180,000 434.092,719 4.592.671.646 172,9700 60,000 
0+184,204 434.094,368 4.592.667.780 176,5816 0,000 
0+200,000 434.100,048 4.592.653.040 176,5816 0,000 
0+203,983 434.101,481 4.592.649,324 176,5816 -60,000 
0+220,000 434.109,150 4.592.635.328 158,5419 -60,000 
0+240,000 434.123,466 4.592.621.465 137,8535 -60,000 
0+251,737 434.133,714 4.592.615,803 125,5944 -200,000 
0+260,000 434.141,361 4.592.612.693 123,0480 -200,000 
0+280,000 434.160,379 4.592.606.481 116,6818 -200,000 
0+300,000 434.179,898 4.592.602.202 110,3156 -200,000 
0+320,000 434.199,770 4.592.599.894 103,9494 -200,000 
0+340,000 434.219,758 4.592.599.582 97,5832 -200,000 
0+348,510 434.228,243 4.592.600,053 95,1089 0,000 
0+360,000 434.239,698 4.592.600.935 95,1089 0,000 
0+373,977 434.253,634 4.592.602,007 95,1089 200,000 
0+380,000 434.259,645 4.592.602.379 97,9761 200,000 
0+400,000 434.279,637 4.592.602.313 104,0271 -200,000 
0+420,000 434.299,520 4.592.600.252 110,3895 -200,000 
0+438,819 434.317,958 4.592.596,509 116,7835 40,000 
0+440,000 434.319,101 4.592.596.200 118,3794 40,000 
0+460,000 434.336,199 4.592.586.255 150,4425 40,000 
0+480,000 434.346,443 4.592.569.328 181,8761 40,000 
0+500,000 434.347,317 4.592.549.540 213,9721 40,000 
0+520,000 434.338,593 4.592.531.766 246,5643 40,000 
0+540,000 434.322,423 4.592.520.355 277,3990 40,000 
0+543,310 434.319,292 4.592.519,306 282,0509 0,000 
0+560,000 434.293,902 4.592.511.951 282,0509 0,000 
0+569,744 434.293,902 4.592.511,951 282,0509 60,000 
0+580,000 434.283,843 4.592.509.951 293,8046 60,000 
0+590,064 434.273,807 4.592.509,679 303,6108 0,000 
0+600,000 434.263,887 4.592.510.242 303,6108 0,000 
0+620,000 434.243,931 4.592.511.375 303,6108 0,000 
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0+627,262 434.236,669 4.592.511,787 303,6108 -30,000 
0+640,000 434.224,172 4.592.509.826 274,1734 -30,000 
0+660,000 434.209,183 4.592.497.165 231,5317 -30,000 
0+674,732 434.204,999 4.592.483,190 203,1805 0,000 
0+680,000 434.204,761 4.592.477.928 203,1805 0,000 
0+698,958 434.203,905 4.592.458,988 203,1805 0,000 

 

ROTONDA 

P.K. X Y Azimut Radi 
0+000,000 433.904,930 4.592.722,283 159,6871 -17,000 
0+020,000 433.922,657 4.592.715,826 84,7907 -17,000 
0+040,000 433.935,429 4.592.729,712 9,8942 -17,000 
0+060,000 433.927,516 4.592.746,838 334,9978 -17,000 
0+080,000 433.908,664 4.592.746,112 260,1014 -17,000 
0+100,000 433.902,091 4.592.728,428 185,2049 -17,000 
0+106,814 433.904,930 4.592.722,283 159,6871 -17,000 

 

CARRETERA BV-5011, COSTAT MONTACA I REIXAC 

P.K. X Y Azimut Radi 
0+000,000 433.813,367 4.592.709,154 124,7976 0,000 
0+002,759 433.815,920 4.592.708,106 124,7976 0,000 
0+020,000 433.832,422 4.592.703,216 111,8848 -85,000 
0+040,000 433.852,328 4.592.701,839 96,9055 -85,000 
0+060,000 433.872,007 4.592.705,141 81,9262 -85,000 
0+080,000 433.890,374 4.592.712,940 66,9470 -85,000 
0+085,136 433.894,753 4.592.715,622 63,1001 0,000 
0+097,300 433.904,930 4.592.722,284 63,1001 0,000 

 

CAMÍ DE SANT PERE REIXAC 

P.K. X Y Azimut Radi 
0+000,000 433.835,291 4.592.747,080 155,8789 0,000 
0+010,292 433.841,866 4.592.739,162 155,8789 0,000 
0+017,587 433.845,648 4.592.732,955 174,4546 25,000 
0+020,000 433.846,591 4.592.730,733 174,4546 0,000 
0+021,904 433.847,334 4.592.728,981 174,4546 0,000 
0+040,000 433.861,696 4.592.719,850 97,6517 -15,000 
0+055,599 433.874,350 4.592.727,728 31,4454 -15,000 
0+060,000 433.876,436 4.592.731,602 31,4454 0,000 
0+067,914 433.880,188 4.592.738,570 31,4454 13,000 
0+080,000 433.889,728 4.592.745,266 90,6330 13,000 
0+095,138 433.903,754 4.592.740,564 132,1289 0,000 
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CARRETERA BV-5011, COSTAT BADALONA 

P.K. X Y Azimut Radi 
0+000,000 433.967,395 4.592.756,323 274,2244 0,000 
0+020,000 433.949,012 4.592.748,445 274,2244 0,000 
0+020,538 433.948,518 4.592.748,233 274,2244 -85,000 
0+029,407 433.940,563 4.592.744,321 467,5821 0,000 
0+037,397 433.933,589 4.592.740,427 267,5821 0,000 
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Punts successius en alçat 

VIAL D’ACCÉS A LA VALLENSANA 

P.K. Cota Pendent %  
0+000,000 134,304 -6,000 
0+010,000 133,704 -7,983 
0+020,000 132,704 -10,000 
0+040,000 130,704 -10,000 
0+060,000 128,704 -10,000 
0+080,000 126,704 -10,000 
0+100,000 124,704 -10,000 
0+120,000 122,704 -10,000 
0+140,000 120,704 -10,000 
0+160,000 118,704 -10,000 
0+180,000 116,704 -10,000 
0+200,000 114,704 -10,000 
0+220,000 112,704 -10,000 
0+225,781 121,126 -10,000 
0+240,000 110,805 8,572 
0+260,000 109,289 6,716 
0+280,000 107,174 4,746 
0+300,000 107,458 2,691 
0+315,781 103,126 1,016 
0+320,000 107,143 0,391 
0+340,000 107,227 1,535 
0+360,000 107,711 3,624 
0+380,000 108,596 5,645 
0+400,000 109,880 7,566 
0+405,781 110,326 8,000 
0+420,000 111,463 8,000 
0+440,000 113,063 8,000 
0+460,000 114,663 8,000 
0+480,000 116,263 8,000 
0+500,000 117,863 8,000 
0+520,000 119,463 8,000 
0+540,000 121,063 8,000 
0+560,000 122,663 8,000 
0+580,000 124,263 8,000 
0+600,000 125,863 8,000 
0+620,000 127,463 8,000 
0+640,000 129,063 8,000 
0+660,000 130,663 8,000 
0+680,000 132,263 8,000 
0+698,958 133,810 8,000 
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ROTONDA 

P.K. Cota Pendent %  
0+000,000 133,400 0,000 
0+020,000 133,900 5,000 
0+033,407 134,570 5,000 
0+040,000 134,846 3,352 
0+060,000 135,016 -1,648 
0+073,407 134,570 -5,000 
0+080,000 134,241 -5,000 
0+086,814 133,900 -5,000 
0+100,000 133,458 -1,704 
0+106,814 133,400 0,000 

 

CARRETERA BV-5011, COSTAT MONTACA I 
REIXAC 

P.K. Cota Pendent %  
0+000,000 128,660 4,872 
0+020,000 129,634 4,872 
0+040,000 130,609 4,872 
0+060,000 131,583 4,872 
0+080,000 132,557 4,872 
0+097,300 133,400 4,872 

 

CAMÍ DE SANT PERE REIXAC 

P.K. Cota Pendent %  
0+000,000 137,800 -7,000 
0+006,947 137,314 -7,000 
0+020,000 136,485 -5,695 
0+029,974 135,914 -4,327 
0+040,000 135,546 -3,695 
0+046,947 135,314 -3,000 
0+060,000 134,922 -3,000 
0+080,000 134,322 -3,000 
0+095,138 133,868 -3,000 

 
 

CARRETERA BV-5011, COSTAT BADALONA 

P.K. Cota Pendent %  
0+000,000 137,196 -5,703 
0+020,000 136,056 -5,703 
0+037,394 135,064 -5,703 

 

Annex núm. 9 – Traçat      Pàg. 11 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex núm. 10 

FERMS I PAVIMENTS 

  

Document núm. 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS       
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

 

 

 

ANNEX NÚM. 10 – FERMS I PAVIMENTS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és seleccionar i definir la secció estructural del ferm idònia o el 
reforç del mateix per a l’actuació prevista en el Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la 
Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

Els objectius a assolir per les diferents seccions de ferm projectades són, 

 Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques permanents 
sota les càrregues cícliques de trànsit durant el període de disseny. 

 Resistir les sol·licitacions originades pel trànsit durant el període de Projecte i repartir 
les tensions verticals provocades per les càrregues, de manera que a l’esplanada tan 
sols arribi una petita fracció compatible amb la seva capacitat portant. 

 Protegir l’esplanada de l’acció de l’aigua, atès que la variació de la humitat afecta a la 
seva capacitat resistent. 

A continuació es relaciona la Normativa contemplada al present annex, 

Pel dimensionament i definició de les seccions tipus de ferm, es segueixen les prescripcions i 
metodologies contingudes a la Norma 6.1-IC “Seccions de ferm” aprovada per l'Ordre Ministerial 
FOM/3460/2003, de novembre de 2003, publicada al BOE del 12 de desembre de 2003. 

Per a la definició de les característiques de les diferents capes del ferm es segueixen les 
indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 
(PG-3), aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976, tenint en compte totes les 
modificacions hagudes fins el moment, sent l'última la FOM/891/2004, d'1 de març, per la qual 
s'actualitzen determinats articles del plec. 

En quan a la solució de reforç, es segueixen les prescripcions contingudes en la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes”, aprovada per l’Ordre Ministerial FOM/3459/2003, de 28 de 
novembre, publicada al BOE el 12 de desembre de 2003.  

Addicionalment s’han tingut en compte les revisions realitzades dels articles del PG-3/75, com 
per exemple, 

Inclosos a l’Ordre Circular sobre Seccions de Ferm i Capes Estructurals al seu annex 2 “Capes 
Estructurals de Ferm”, 

 510, “Sobre tot-u artificial” 
 512, “Sòls estabilitzats in-situ” 
 513, “Materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment)” 
 551, “Formigó magre vibrat” 
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Inclosos a l’Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999, 

 200, “Calç per l’estabilització de sòls” 
 202, “Ciments” 
 211, “Betums asfàltics” 
 212, “Betum fluïdificat per a regs d’emprimació” 
 213, “Emulsions bituminoses” 
 214, “Betums fluxats” 
 215, “Betums asfàltics modificats amb polímers” 
 216, “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” 

L’ordre FOM/1382/202 de 16 de maig, per la qual s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, relatius a la construcció 
d’esplanacions, drenatges i fonamentacions; dintre dels articles modificats es troben els següents, 

 330, “Terraplens” 
 331, “Pedraplens” 
 340, “Terminació i refinament de l’esplanada” 

L’ordre Circular 5/2001 sobre Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó, que 
conté la redacció dels següents articles del PG-3, 

 530, “Regs d’emprimació” 
 531, “Regs d’adherència” 
 532, “Regs de curat” 
 540, “Beurades bituminoses” 

L’Ordre Circular 24/2008 sobre el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts, on es modifiquen els següents articles del PG-3, 

 542, “Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós” 
 543, “Mescles bituminoses per capes de trànsit. Mescles drenants i discontínues” 

2. DIMENSIONAMENT SEGONS NORMA 6.1. I.C. 

Com que es tracta d’un segon accés a la urbanització de la Vallensana, creat per a proporcionar 
una sortida alternativa en cas de necessitat, es preveu un volum de trànsit mínim, és a dir, quasi 
totalment vehicles de tipus lleugers, no està previst l’ús intensiu pels vehicles de tipus pesat. 
Essent aquest el paràmetre de disseny i per tan es considerarà que la secció del ferm ha de 
suportat una intensitat de vehicles pesats menor a 50 vehicles per dia. 

Categoria de trànsit 

A efectes de l’aplicació de la Norma 6.1. I.C. es defineixen vuit categories de trànsit per a 
vehicles pesats. 
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Segons l’exposat, es determina que la categoria de trànsit per al nostre cas serà de tipus T31, 
amb un trànsit d’entre 200 i 100 vehicles pesats al dia.  

Esplanada 

La Norma 6.1-IC considera tres categories d’esplanada, que queden determinades pel seu 
mòdul de comprensibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut segons la Norma NLT-357 
“Assaig de càrrega amb placa”. 

 

Així mateix, la formació de l’esplanada depèn del tipus de sòl de l’esplanació o de l’obra de terra 
subjacent, en el nostre cas i per a un tipus de trànsit T31, es considera necessària disposar 
d’una esplanada E2, havent-se de verificar un cop excavada la caixa de la secció del ferm, amb 
la realització d’assaigs, que la coronació te un mòdul de compressibilitat superior a 120 MPa. 

A la Norma 6.1-IC s’ofereix tot un catàleg de configuracions de l’esplanada que, per les 
característiques dels materials requerits, suposen la disposició de capes d’aportació o de 
material estabilitzat amb conglomerat hidràulic, procedents en alguns casos del propi traçat o de 
préstecs externs a la mateixa. 
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Degut a que no s’ha realitzat un estudi geotècnic de la zona d’actuació s’ha suposat que la 
capacitat portant de la base sobre la que s’ha de construir es correspon a un sòl tolerable, com 
ja s’ha explicat en l’annex núm. 4 - Geologia i Geotècnia. Per això serà necessari una capa de 
material d’aportació per a la coronació dels terraplens. S’ha escollit col·locar una capa de 75 cm 
de sòl seleccionat. 

Ferm 

A la figura 2.2 de la Norma 6.1-IC (categories de trànsit pesat T-31, T-32, T-41 i T-42),  
es defineixen tot un conjunt de seccions estructurals de ferm, tant amb ferms bituminosos com 
amb paviments de formigó. Pel el cas del present Projecte, tenint en consideració que el ferm a 
dissenyar és per a un vial, s’han optat per analitzar únicament les solucions amb 
paviment asfàltic, atès que aquest tenen un millor comportament que els ferms de formigó pel 
tipus d’ús que es pretén. 

Es disposa de dues alternatives per a la solució amb acabat asfàltic, mitjançant la utilització de 
terres o emprant una barreja de terra i ciment. Es decideix emprar la secció conformada amb 
terres, tipus 3121 del catàleg, essent la solució adoptada mitjançant 40 cm de tot-ú  
i 16 cm d’asfalt.  
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Així doncs la secció adoptada per al nou accés, així com el camí i la rotonda és, 

 40 cm de tot-ú 
 Capa d’emprimació asfàltica ECI 
 10 cm de capa de base, mescla bituminosa tipus AC22 (S20) 
 Capa d’adherència asfàltica EAR-1 
 6 cm de capa de rodadura, mescla bituminosa granítica tipus AC16 (D12) 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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ANNEX NÚM. 11 – ESTRUCTURES 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present Annex es pretén descriure i caracteritzar cada una de les estructures que hi ha en 
el Projecte de  “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a  
la BV-5011”. 

S’han definit un total de tres tipologies diferents d’estructures que s’han dissenyat per satisfer 
les necessitats de drenatge, per donar continuïtat a tots aquells camins i passos de fauna que 
han quedat obstaculitzada per la construcció d’aquesta nova infraestructura o bé per protegir les 
construccions adjacents al traçat projectat. 

2. ESTRUCTURES I MURS 

Les obres fàbrica que es defineixen en aquest projecte s’agrupen en tres grups: ponts, calaixos 
i murs. 

Murs 

Els murs es plantegen en la seva majoria per tal de no ocupar ni afectar a les construccions 
existents properes a futur traçat de l’actuació. Per motius d’integració ambiental en l’entorn es 
faran amb escullera amb seccions tipus diverses segons les alçades de terres a contenir i la 
posició relativa amb la traça amb una inclinació 1:3 (H:V) per a desmunts i 1:2 (H:V) per a 
terraplens. 

 Mur 1, situat al marge nord del Camí de Sant Pere Reixac, amb una longitud de  
92,0 metres i una alçada màxima de 16,5 m. 

 Mur 2, situat al costat est de la incorporació del nou vial amb la rotonda projectada, amb 
una longitud de 20,9 metres i una alçada de 7,0 m. 

 Mur 3, situat al costat oest de la incorporació del nou vial amb la rotonda projectada, 
amb una longitud de 37,7 metres i una alçada de 8,5 m. 

 Mur 4, situat al costat est del nou vial d’accés a la urbanització de la Vallensana, amb 
una longitud de 29,2 metres i una alçada màxima de 10,0 m. 

 Mur 5, situat al costat sud del nou vial d’accés a la urbanització de la Vallensana, amb 
una longitud de 132,2 metres i una alçada màxima de 13,5 m. 

Estan definits en la col·lecció núm. 08 del Document núm. 2 - Plànols d’aquest Projecte. 

Calaixos 

El calaix de formigó armat in situ que permet salvar el pas de fauna sota el tronc principal del 
nou vial d’accés a la urbanització de la Vallensana, en el P.K. 410,000. Es preveu un gàlib 
interior de 2,00 x 2,50 m. A més, també serveix com a O.D. de la conca 7. 
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Està definit en la col·lecció núm. 09 del Document núm. 2 - Plànols d’aquest Projecte. 

Ponts 

Entre el P.K. 0+457,283 i el P.K. 0+512,283 es troba el viaducte per tal de salvar el desnivell 
que hi ha en aquesta zona. Està format per tres vànols de 17,5, 20 i 17,5 metres, amb estreps 
al principi i final i dues piles, tal com queda definit a la col·lecció núm. 08 del Document núm. 2 - 
Plànols d’aquest Projecte. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte estudiar els moviments de terres necessari per dur a terme el 
Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la  
BV-5011”, podent indicar la necessitat o no de préstecs o abocadors. 

2. CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS EXISTENTS 

Es classifiquen els diferents materials existents al llarg de la traça per tal d’establir la utilització 
posterior dels mateixos o el seu transport a abocador en cas contrari. 

D’acord amb l’Annex núm. 4: Geologia i Geotècnia, el tram objecte del present projecte pot 
classificar-se com un tipus determinat de sòl d’acord amb l’ordre circular 326/00 del PG-3. Els 
sòls es classificarien com sòls tolerables al llarg de tota la traça. 

En base a les dades recopilades, es considera executable una esplanada tipus E2. Per tal 
d’aconseguir-la, aquest Projecte preveu que al fons d’excavació en desmunt i a coronació de 
terraplè es col·loqui una capa de 75 cm de gruix de sòl seleccionat (segons classificació  
del PG-3). 

3. TALUSSOS DE DESMUNT I TERRAPLÈ 

Segons les dades geotècniques de les que es disposa, l’excavació podrà realitzar-se amb 
mitjans convencionals amb maquinària de petita a mitjana potència amb la utilització prèvia de 
ripper i de martells picadors o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 

En els desmunts projectats s’han adoptat amb una inclinació 3H / 2V. El material obtingut de 
l’excavació dels desmunts, amb la pertinent selecció, podrà utilitzar-se per a la construcció de 
terraplens (fonamentació i nucli), excepte la terra vegetal que caldrà separar-la prèviament. 

S’ha adoptat un talús 3H / 2V pels terraplens en general. S’ha previst un esglaonament de 
l’excavació quan els terraplens es disposin sobre una superfície massa inclinada per a un 
correcte recolzament del terraplè. 

Els murs escullera s’executaran segons el que s’ha descrit en l’Annex núm. 11: Estructures del 
present Projecte. 

4. BALANÇ DE TERRES 

Es descriuen en aquest apartat els volums obtinguts per a les diferents operacions de 
moviments de terres, d’acord amb la Classificació del sòl procedent d’excavació, inclosos a 
l’apèndix 1 del present Annex. 

El balanç final de terres queda, 
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 Sobren 2.117,253 m3 de terres vegetals procedents d’excavació. 
 Sobren 7.739,448 m3 de terres no classificades procedents d’excavació. 
 Cal l’aportació de 5.496,750 m3 de sòl seleccionat per a la formació del ferm. 
 Cal l’aportació de 2.931,600 m3 de tot-u per a la formació del ferm. 
 Cal l’aportació de 29.197,140 m3 d’escullera per a la formació de murs de contenció. 

5. PRÈSTECS I ABOCADORS 

En aquest apartat s’identifiquen les pedreres i abocadors, dins un àmbit proper a la zona de 
projecte, susceptibles de ser utilitzats per el desenvolupament de les obres. Les necessitats de 
préstec inclouen, 

 Materials per a la formació de terraplens. 
 Materials per a millora de l’esplanada. 
 Sub-bases de sòl seleccionat. 
 Materials per a bases, bé sigui de tot-u artificials o naturals. 
 Àrids i fins per la capa de trànsit. 
 Àrids i fins per mescla bituminosa en capa base i capa intermèdia. 
 Àrids i fins per a formigons d’obra de fàbrica. 

Aquests materials poden diferenciar-se en dos grups segons la utilització a partir de la seva 
qualitat, 

 D'una banda, per a terraplens i esplanada que són els que majors volums de materials 
solen requerir. Les seves exigències són reduïdes, pel que en general els materials 
procediran dels desmunts de la pròpia traça o de zones de préstecs pròximes a ells. 
Aquests materials poden ser pedraplens, tot-u artificials o naturals, sòls seleccionats, 
adequats o tolerables. 

 La resta dels materials s’utilitzen per a la subbase, base i capa de rodadura, que 
constitueixen l’estructura del ferm. El volum global és molt menor que l’anterior però les 
prescripcions a complir més exigents, el que obliga en molts casos a utilitzar àrids 
procedents de canteres. 

Segons els volums dels moviments de terres i de material de préstec requerit per a la 
construcció de terraplens es disposa de les dades de les següents empreses subministradores, 
dins l’entorn pròxim al traçat en estudi. 
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A la zona propera al projecte s’han identificat els següents abocadors de terres, legalitzats per 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

Nom Propietari Adreça Codi ARC 

Dipòsit Controlat de 
Badalona 

Gestora de Runes de la 
Construcció, S.A. 

Paratge de la carretera de la 
Vallensana, 08911 BADALONA 

E-840.03 

Dipòsit Controlat del 
Papiol 

Restauració i Serveis dels 
Papiol, S.A. i Gestora de 
Runes de la Construcció, 
S.A. UTE Silvia 2 

Ctra. C-1413, km. 4,3 E-921.06 

Dipòsit Controlat de 
Castellar del Vallès 

UTE GRC-Servial Obres i 
Serveis 

Pedrera Vallsalent, ctra. C-1415 
P.K. 24,9, 08211 CASTELLAR 
DEL VALLÈS 

E-1222.11 

Dipòsit Controlat de 
Rubí 

Puigfel, S.A. Pol. Ind. Can Canyadell, 
Urbanització Can Pi de la Serra, 
08191 RUBÍ 

E-815.03 

Per als materials d’aportació que siguin necessaris, s’han localitzat multitud de graveres als 
voltants de la zona de l’obra. Es tindrà accés, per tant, als tipus d’àrids i materials de préstec 
que siguin necessaris sense necessitat de grans distàncies de transport. 

A continuació s’adjunta el resum de característiques més importants de les extraccions més 
significatives de la zona, així com l’empresa explotadora i la seva localització, 

Denominació Empresa Terme Municipal Materials 
Explotats 

Maria Dolores Ceramicas Estructurales De 
Llinars, S.L. Llinars del Vallès Argiles 

Cal Tita Cantera Cal Tita Cervelló Calcàries 

Telégrafo Pedrera de l’Ordal Subirats Calcàries 

Foj Hermanos Canteras Foj, S.A. Vallirana Calcàries 

Els Casals Comercial e Industrial Aries S Olesa de Bonesvalls Calcàries 

Vallcarca Uniland Cementera S A Sitges Calcàries 

La Falconera Promotora Mediterranea 2 Sitges Calcàries 

Les Coves Lafarge Asland, SA Sitges Calcàries 

López Font AECSA Sitges Calcàries 

El Corral Cantera Roca, S.L Castelldefels Calcàries 

Les Cubetes Cemex Begues Calcàries 

Garrigosa Arids Garrigosa S.A. Sant Boi del Llobregat Sorres i graves 

Tapato Tapato S. A. Viladecans Sorres i graves 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 01  EXCAVACIONS

1 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió o
contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 5,480 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 5,480 3,880 10,000 46,800 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 3,880 3,660 10,000 37,700 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 3,660 4,160 10,000 39,100 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 4,160 3,320 10,000 37,400 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 3,320 2,740 10,000 30,300 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 2,740 2,480 10,000 26,100 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 2,480 2,860 10,000 26,700 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 2,860 3,520 10,000 31,900 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 3,520 3,760 10,000 36,400 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 3,760 3,600 10,000 36,800 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 3,600 4,200 10,000 39,000 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 4,200 2,960 10,000 35,800 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 2,960 3,820 10,000 33,900 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 3,820 3,200 10,000 35,100 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 3,200 4,720 10,000 39,600 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 4,720 5,300 10,000 50,100 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 5,300 6,060 10,000 56,800 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 6,060 7,440 10,000 67,500 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 7,440 6,680 10,000 70,600 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 6,680 6,700 10,000 66,900 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 6,700 2,440 10,000 45,700 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 2,440 4,840 10,000 36,400 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 4,840 7,300 10,000 60,700 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 7,300 8,460 10,000 78,800 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 8,460 2,900 10,000 56,800 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 2,900 5,920 10,000 44,100 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 5,920 6,500 10,000 62,100 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 6,500 4,400 10,000 54,500 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 4,400 4,400 10,000 44,000 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 4,400 3,500 10,000 39,500 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 3,500 4,020 10,000 37,600 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 4,020 4,360 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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36 P.K. 0+330 4,360 4,460 10,000 44,100 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 4,460 4,800 10,000 46,300 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 4,800 6,300 10,000 55,500 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 6,300 4,420 10,000 53,600 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 4,420 4,680 10,000 45,500 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 4,680 4,600 10,000 46,400 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 4,600 4,040 10,000 43,200 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 4,040 2,080 10,000 30,600 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 2,080 5,140 10,000 36,100 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 5,140 5,640 10,000 53,900 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 5,640 5,420 10,000 55,300 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 5,420 3,660 10,000 45,400 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 3,660 5,280 10,000 44,700 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 6,440 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 6,440 3,660 10,000 50,500 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 3,660 5,080 10,000 43,700 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 5,080 5,040 10,000 50,600 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 5,040 4,460 10,000 47,500 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 4,460 4,600 10,000 45,300 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 4,600 4,280 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 4,280 4,360 10,000 43,200 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 4,360 3,640 10,000 40,000 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 3,640 2,680 10,000 31,600 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 2,680 3,160 10,000 29,200 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 3,160 3,040 10,000 31,000 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 3,040 3,180 10,000 31,100 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 3,180 3,020 10,000 31,000 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 3,020 5,060 10,000 40,400 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 5,060 4,840 10,000 49,500 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 4,840 4,100 10,000 44,700 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 4,100 3,560 10,000 38,300 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 3,560 2,060 9,958 27,982 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda

69 P.K. 0+000 0,000 4,060 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 4,060 6,340 10,000 52,000 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 6,340 5,540 10,000 59,400 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 5,540 4,940 10,000 52,400 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 4,940 6,020 10,000 54,800 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 6,020 4,100 10,000 50,600 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 4,100 4,520 10,000 43,100 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 4,520 5,520 10,000 50,200 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 5,520 5,040 10,000 52,800 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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78 P.K. 0+090 5,040 4,000 10,000 45,200 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 4,000 4,960 10,000 44,800 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 4,960 3,940 6,814 30,322 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

82 P.K. 0+000 0,000 1,520 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 1,520 2,200 10,000 18,600 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 2,200 2,920 10,000 25,600 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 2,920 2,740 10,000 28,300 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 2,740 4,080 10,000 34,100 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 4,080 4,300 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 4,300 4,740 10,000 45,200 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 4,740 4,880 10,000 48,100 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 4,880 6,040 10,000 54,600 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 6,040 5,820 10,000 59,300 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 5,820 8,500 7,300 52,268 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac

94 P.K. 0+000 0,000 2,420 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 2,420 2,400 10,000 24,100 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 2,400 2,520 10,000 24,600 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 2,520 2,260 10,000 23,900 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 2,260 2,880 10,000 25,700 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 2,880 2,580 10,000 27,300 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 2,580 3,360 10,000 29,700 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 3,360 4,220 10,000 37,900 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 4,220 4,460 10,000 43,400 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 4,460 4,240 10,000 43,500 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 4,240 5,060 5,138 23,892 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona

106 P.K. 0+000 0,000 1,700 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 1,700 3,260 10,000 24,800 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 3,260 3,900 10,000 35,800 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 3,900 4,040 10,000 39,700 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 4,040 7,480 7,394 42,589 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 4.157,653

2 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de desmunt, inclòs part proporcional de roca, amb mitjans mecànics,
així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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5 P.K. 0+020 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 0,000 1,630 10,000 8,150 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 1,630 4,670 10,000 31,500 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 4,670 11,660 10,000 81,650 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 11,660 11,190 10,000 114,250 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 11,190 4,550 10,000 78,700 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 4,550 29,820 10,000 171,850 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 29,820 17,130 10,000 234,750 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 17,130 34,570 10,000 258,500 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 34,570 7,990 10,000 212,800 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 7,990 0,000 10,000 39,950 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 0,000 16,390 10,000 81,950 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 16,390 3,990 10,000 101,900 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 3,990 25,740 10,000 148,650 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 25,740 0,000 10,000 128,700 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

28 P.K. 0+250 0,000 11,240 10,000 56,200 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 11,240 116,520 10,000 638,800 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 116,520 44,470 10,000 804,950 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 44,470 1,770 10,000 231,200 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 1,770 3,280 10,000 25,250 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 3,280 1,710 10,000 24,950 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 1,710 0,310 10,000 10,100 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 0,310 3,960 10,000 21,350 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 3,960 0,000 10,000 19,800 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 0,000 7,560 10,000 37,800 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 7,560 27,200 10,000 173,800 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 27,200 44,940 10,000 360,700 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 44,940 66,050 10,000 554,950 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 66,050 61,980 10,000 640,150 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 61,980 41,680 10,000 518,300 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 41,680 8,660 10,000 251,700 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 8,660 0,000 10,000 43,300 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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47 P.K. 0+440 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 0,000 11,110 10,000 55,550 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 41,800 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 41,800 80,310 10,000 610,550 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 80,310 101,400 10,000 908,550 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 101,400 107,340 10,000 1.043,700 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 107,340 97,190 10,000 1.022,650 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 97,190 99,600 10,000 983,950 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 99,600 101,860 10,000 1.007,300 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 101,860 105,030 10,000 1.034,450 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 105,030 87,060 10,000 960,450 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 87,060 41,190 10,000 641,250 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 41,190 35,920 10,000 385,550 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 35,920 37,810 10,000 368,650 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 37,810 48,520 10,000 431,650 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 48,520 77,300 10,000 629,100 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 77,300 94,450 10,000 858,750 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 94,450 84,780 10,000 896,150 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 84,780 61,030 10,000 729,050 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 61,030 33,470 10,000 472,500 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 33,470 2,850 9,958 180,837 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda ((C#+D#)/2)*E#

69 P.K. 0+000 0,000 7,870 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

70 P.K. 0+010 0,000 53,320 10,000 266,600 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 53,320 0,000 10,000 266,600 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 0,000 3,830 10,000 19,150 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 3,830 33,200 10,000 185,150 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 33,200 74,700 10,000 539,500 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 74,700 107,720 10,000 912,100 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 107,720 4,580 10,000 561,500 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 4,580 20,860 10,000 127,200 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 20,860 1,010 6,814 74,511 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac ((C#+D#)/2)*E#

82 P.K. 0+000 0,000 2,940 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 2,940 4,860 10,000 39,000 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 4,860 5,070 10,000 49,650 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 5,070 6,780 10,000 59,250 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 6,780 27,220 10,000 170,000 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 27,220 23,980 10,000 256,000 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 23,980 11,510 10,000 177,450 ((C#+D#)/2)*E#
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89 P.K. 0+070 11,510 14,240 10,000 128,750 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 14,240 18,820 10,000 165,300 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 18,820 14,720 10,000 167,700 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 14,720 32,070 7,300 170,784 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac ((C#+D#)/2)*E#

94 P.K. 0+000 0,000 2,840 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 2,840 4,490 10,000 36,650 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 4,490 3,300 10,000 38,950 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 3,300 5,120 10,000 42,100 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 5,120 43,470 10,000 242,950 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 43,470 59,520 10,000 514,950 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 59,520 94,190 10,000 768,550 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 94,190 178,570 10,000 1.363,800 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 178,570 200,310 10,000 1.894,400 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 200,310 159,050 10,000 1.796,800 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 159,050 150,710 5,138 795,773 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona ((C#+D#)/2)*E#

106 P.K. 0+000 0,000 2,710 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 2,710 4,170 10,000 34,400 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 4,170 7,030 10,000 56,000 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 7,030 7,270 10,000 71,500 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 7,270 18,910 7,394 96,787 ((C#+D#)/2)*E#

TOTAL AMIDAMENT 31.417,042

3 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional
en roca i tall previ en talussos, així com càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Sabates C#*D#*E#*F#

3 Mur 1 C#*D#*E#*F#

4 Punt 1 0,000 3,620 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

5 Punt 2 3,620 3,620 2,030 7,349 ((C#+D#)/2)*E#

6 Punt 3 3,620 3,620 2,288 8,283 ((C#+D#)/2)*E#

7 Punt 4 3,620 6,300 4,331 21,482 ((C#+D#)/2)*E#

8 Punt 5 6,300 6,300 6,463 40,717 ((C#+D#)/2)*E#

9 Punt 6 6,300 10,260 12,117 100,329 ((C#+D#)/2)*E#

10 Punt 7 10,260 10,260 9,698 99,501 ((C#+D#)/2)*E#

11 Punt 8 10,260 10,260 9,762 100,158 ((C#+D#)/2)*E#

12 Punt 9 10,260 7,250 16,304 142,742 ((C#+D#)/2)*E#

13 Punt 10 7,250 7,250 7,558 54,796 ((C#+D#)/2)*E#

14 Punt 11 7,250 7,250 7,498 54,361 ((C#+D#)/2)*E#

15 Punt 12 7,250 3,680 10,520 57,492 ((C#+D#)/2)*E#
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16 Punt 13 3,680 3,680 3,500 12,880 ((C#+D#)/2)*E#

17 .

18 Mur 2

19 Punt 1 0,000 3,350 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

20 Punt 2 3,350 3,350 6,250 20,938 ((C#+D#)/2)*E#

21 Punt 4 3,350 3,560 1,650 5,701 ((C#+D#)/2)*E#

22 Punt 5 3,560 3,560 5,250 18,690 ((C#+D#)/2)*E#

23 Punt 7 3,560 3,560 4,650 16,554 ((C#+D#)/2)*E#

24 Punt 8 3,560 2,840 3,100 9,920 ((C#+D#)/2)*E#

25 .

26 Mur 3

27 Punt 1 0,000 4,040 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

28 Punt 2 4,040 4,440 4,500 19,080 ((C#+D#)/2)*E#

29 Punt 4 4,440 4,440 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

30 Punt 5 4,440 4,440 23,225 103,119 ((C#+D#)/2)*E#

31 .

32 Mur 4

33 Punt 1 0,000 2,980 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

34 Punt 2 2,980 3,270 0,542 1,694 ((C#+D#)/2)*E#

35 Punt 3 3,270 4,930 1,893 7,761 ((C#+D#)/2)*E#

36 Punt 4 4,930 4,790 4,332 21,054 ((C#+D#)/2)*E#

37 Punt 5 4,790 3,160 1,786 7,099 ((C#+D#)/2)*E#

38 Punt 6 3,160 3,000 3,512 10,817 ((C#+D#)/2)*E#

39 Punt 7 3,000 3,190 4,335 13,417 ((C#+D#)/2)*E#

40 Punt 8 3,190 5,180 5,173 21,649 ((C#+D#)/2)*E#

41 Punt 9 5,180 8,940 5,448 38,463 ((C#+D#)/2)*E#

42 Punt 10 8,940 4,850 2,220 15,307 ((C#+D#)/2)*E#

43 .

44 Mur 5

45 Punt 1 0,000 6,260 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

46 Punt 2 6,260 5,760 10,255 61,633 ((C#+D#)/2)*E#

47 Punt 3 5,760 5,180 22,236 121,631 ((C#+D#)/2)*E#

48 Punt 4 5,180 5,250 20,471 106,756 ((C#+D#)/2)*E#

49 Punt 5 5,250 5,710 6,007 32,918 ((C#+D#)/2)*E#

50 Punt 6 5,710 6,080 2,586 15,244 ((C#+D#)/2)*E#

51 Punt 7 6,080 8,970 10,553 79,411 ((C#+D#)/2)*E#

52 Punt 8 8,970 8,850 4,311 38,411 ((C#+D#)/2)*E#

53 Punt 9 8,850 10,660 5,027 49,038 ((C#+D#)/2)*E#

54 Punt 10 10,660 9,420 8,655 86,896 ((C#+D#)/2)*E#

55 Punt 11 9,420 6,520 8,815 70,256 ((C#+D#)/2)*E#

56 Punt 12 6,520 5,040 10,212 59,025 ((C#+D#)/2)*E#

57 Punt 13 5,040 5,310 13,153 68,067 ((C#+D#)/2)*E#
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58 Punt 14 5,310 6,110 7,873 44,955 ((C#+D#)/2)*E#

59 Punt 15 6,110 6,780 5,196 33,488 ((C#+D#)/2)*E#

60 .

61 Drenatge

62 TTR-10

63 Vial d'accés a la Vallensana

64 P.K. 0+056 a P.K. 0+136 80,000 1,100 0,200 17,600 C#*D#*E#*F#

65 P.K. 0+106 a P.K. 0+145 39,000 1,100 0,200 8,580 C#*D#*E#*F#

66 P.K. 0+172 a P.K. 0+207 35,000 1,100 0,200 7,700 C#*D#*E#*F#

67 P.K. 0+248 a P.K. 0+265 17,000 1,100 0,200 3,740 C#*D#*E#*F#

68 P.K. 0+252 a P.K. 0+326 74,000 1,100 0,200 16,280 C#*D#*E#*F#

69 P.K. 0+326 a P.K. 0+404 78,000 1,100 0,200 17,160 C#*D#*E#*F#

70 P.K. 0+443 a P.K. 0+457 14,000 1,100 0,200 3,080 C#*D#*E#*F#

71 P.K. 0+515 a P.K. 0+699 184,000 1,100 0,200 40,480 C#*D#*E#*F#

72 P.K. 0+649 a P.K. 0+699 50,000 1,100 0,200 11,000 C#*D#*E#*F#

73 Rotonda

74 P.K. 0+058 a P.K. 0+084 26,000 1,100 0,200 5,720 C#*D#*E#*F#

75 P.K. 0+089 a P.K. 0+101 12,000 1,100 0,200 2,640 C#*D#*E#*F#

76 BV-5011 Costat Montcada i Reixac

77 P.K. 0+007 a P.K. 0+097 90,000 1,100 0,200 19,800 C#*D#*E#*F#

78 Camí de Sant Pere de Reixac

79 P.K. 0+027 a P.K. 0+095 68,000 1,100 0,200 14,960 C#*D#*E#*F#

80 BV-5011 Costat Badalona

81 P.K. 0+000 a P.K. 0+037 37,000 1,100 0,200 8,140 C#*D#*E#*F#

82 Cuneta trapezoïdal

83 Vial d'accés a la Vallensana

84 P.K. 0+135 a P.K. 0+146 14,000 1,500 0,600 12,600 C#*D#*E#*F#

85 P.K. 0+144 a P.K. 0+185 39,000 1,500 0,600 35,100 C#*D#*E#*F#

86 P.K. 0+149 a P.K. 0+174 31,000 1,500 0,600 27,900 C#*D#*E#*F#

87 P.K. 0+207 a P.K. 0+234 26,000 1,500 0,600 23,400 C#*D#*E#*F#

88 P.K. 0+210 a P.K. 0+230 29,000 1,500 0,600 26,100 C#*D#*E#*F#

89 P.K. 0+294 a P.K. 0+326 36,000 1,500 0,600 32,400 C#*D#*E#*F#

90 P.K. 0+326 a P.K. 0+359 38,000 1,500 0,600 34,200 C#*D#*E#*F#

91 P.K. 0+421 a P.K. 0+445 26,000 1,500 0,600 23,400 C#*D#*E#*F#

92 Camí de Sant Pere de Reixac

93 Mur 1 48,000 1,500 0,600 43,200 C#*D#*E#*F#

94 46,000 1,500 0,600 41,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.420,062

Obra 01 PRESSUPOST NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 02  TERRAPLENS
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1 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 1,000 7.559,000 0,200 1.511,800 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 1,000 285,000 0,200 57,000 C#*D#*E#*F#

3 Illot central 1,000 314,000 0,400 125,600 C#*D#*E#*F#

4 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 1,000 1.037,000 0,200 207,400 C#*D#*E#*F#

5 Camí de Sant Pere de Reixac 1,000 379,000 0,200 75,800 C#*D#*E#*F#

6 BV-5011 Costat Badalona 1,000 314,000 0,200 62,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.040,400

2 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs humectació o dessecació, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Vial d'accés a la Vallensana C#*D#*E#*F#

3 P.K. 0+000 0,000 116,290 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

4 P.K. 0+010 116,290 61,950 10,000 891,200 ((C#+D#)/2)*E#

5 P.K. 0+020 61,950 57,950 10,000 599,500 ((C#+D#)/2)*E#

6 P.K. 0+030 57,950 61,950 10,000 599,500 ((C#+D#)/2)*E#

7 P.K. 0+040 61,950 35,090 10,000 485,200 ((C#+D#)/2)*E#

8 P.K. 0+050 35,090 19,460 10,000 272,750 ((C#+D#)/2)*E#

9 P.K. 0+060 19,460 1,630 10,000 105,450 ((C#+D#)/2)*E#

10 P.K. 0+070 1,630 5,320 10,000 34,750 ((C#+D#)/2)*E#

11 P.K. 0+080 5,320 12,470 10,000 88,950 ((C#+D#)/2)*E#

12 P.K. 0+090 12,470 12,650 10,000 125,600 ((C#+D#)/2)*E#

13 P.K. 0+100 12,650 6,570 10,000 96,100 ((C#+D#)/2)*E#

14 P.K. 0+110 6,570 33,110 10,000 198,400 ((C#+D#)/2)*E#

15 P.K. 0+120 33,110 0,000 10,000 165,550 ((C#+D#)/2)*E#

16 P.K. 0+130 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

17 P.K. 0+140 0,000 7,120 10,000 35,600 ((C#+D#)/2)*E#

18 P.K. 0+150 7,120 116,110 10,000 616,150 ((C#+D#)/2)*E#

19 P.K. 0+160 116,110 137,020 10,000 1.265,650 ((C#+D#)/2)*E#

20 P.K. 0+170 137,020 124,240 10,000 1.306,300 ((C#+D#)/2)*E#

21 P.K. 0+180 124,240 82,390 10,000 1.033,150 ((C#+D#)/2)*E#

22 P.K. 0+190 82,390 52,350 10,000 673,700 ((C#+D#)/2)*E#

23 P.K. 0+200 52,350 47,270 10,000 498,100 ((C#+D#)/2)*E#

24 P.K. 0+210 47,270 15,960 10,000 316,150 ((C#+D#)/2)*E#

25 P.K. 0+220 15,960 96,840 10,000 564,000 ((C#+D#)/2)*E#

26 P.K. 0+230 96,840 207,980 10,000 1.524,100 ((C#+D#)/2)*E#

27 P.K. 0+240 207,980 249,340 10,000 2.286,600 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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28 P.K. 0+250 249,340 6,170 10,000 1.277,550 ((C#+D#)/2)*E#

29 P.K. 0+260 6,170 0,000 10,000 30,850 ((C#+D#)/2)*E#

30 P.K. 0+270 0,000 15,060 10,000 75,300 ((C#+D#)/2)*E#

31 P.K. 0+280 15,060 33,770 10,000 244,150 ((C#+D#)/2)*E#

32 P.K. 0+290 33,770 25,550 10,000 296,600 ((C#+D#)/2)*E#

33 P.K. 0+300 25,550 25,750 10,000 256,500 ((C#+D#)/2)*E#

34 P.K. 0+310 25,750 43,550 10,000 346,500 ((C#+D#)/2)*E#

35 P.K. 0+320 43,550 62,320 10,000 529,350 ((C#+D#)/2)*E#

36 P.K. 0+330 62,320 50,960 10,000 566,400 ((C#+D#)/2)*E#

37 P.K. 0+340 50,960 51,600 10,000 512,800 ((C#+D#)/2)*E#

38 P.K. 0+350 51,600 24,570 10,000 380,850 ((C#+D#)/2)*E#

39 P.K. 0+360 24,570 0,000 10,000 122,850 ((C#+D#)/2)*E#

40 P.K. 0+370 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

41 P.K. 0+380 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

42 P.K. 0+390 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

43 P.K. 0+400 0,000 3,960 10,000 19,800 ((C#+D#)/2)*E#

44 P.K. 0+410 3,960 68,160 10,000 360,600 ((C#+D#)/2)*E#

45 P.K. 0+420 68,160 114,200 10,000 911,800 ((C#+D#)/2)*E#

46 P.K. 0+430 114,200 100,530 10,000 1.073,650 ((C#+D#)/2)*E#

47 P.K. 0+440 100,530 30,740 10,000 656,350 ((C#+D#)/2)*E#

48 P.K. 0+450 30,740 26,610 10,000 286,750 ((C#+D#)/2)*E#

49 P.K. 0+520 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 P.K. 0+530 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

51 P.K. 0+540 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

52 P.K. 0+550 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

53 P.K. 0+560 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

54 P.K. 0+570 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

55 P.K. 0+580 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

56 P.K. 0+590 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

57 P.K. 0+600 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

58 P.K. 0+610 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

59 P.K. 0+620 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

60 P.K. 0+630 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

61 P.K. 0+640 0,000 2,540 10,000 12,700 ((C#+D#)/2)*E#

62 P.K. 0+650 2,540 0,000 10,000 12,700 ((C#+D#)/2)*E#

63 P.K. 0+660 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

64 P.K. 0+670 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

65 P.K. 0+680 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

66 P.K. 0+690 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

67 P.K. 0+699,958 0,000 1,830 9,958 9,112 ((C#+D#)/2)*E#

68 Rotonda ((C#+D#)/2)*E#

69 P.K. 0+000 0,000 1,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#
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70 P.K. 0+010 1,150 0,000 10,000 5,750 ((C#+D#)/2)*E#

71 P.K. 0+020 0,000 93,650 10,000 468,250 ((C#+D#)/2)*E#

72 P.K. 0+030 93,650 77,730 10,000 856,900 ((C#+D#)/2)*E#

73 P.K. 0+040 77,730 59,100 10,000 684,150 ((C#+D#)/2)*E#

74 P.K. 0+050 59,100 15,950 10,000 375,250 ((C#+D#)/2)*E#

75 P.K. 0+060 15,950 14,510 10,000 152,300 ((C#+D#)/2)*E#

76 P.K. 0+070 14,510 11,490 10,000 130,000 ((C#+D#)/2)*E#

77 P.K. 0+080 11,490 4,510 10,000 80,000 ((C#+D#)/2)*E#

78 P.K. 0+090 4,510 3,710 10,000 41,100 ((C#+D#)/2)*E#

79 P.K. 0+100 3,710 4,670 10,000 41,900 ((C#+D#)/2)*E#

80 P.K. 0+106,814 4,670 8,110 6,814 43,541 ((C#+D#)/2)*E#

81 BV-5011 Costat Montcada i Reixac ((C#+D#)/2)*E#

82 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

83 P.K. 0+010 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

84 P.K. 0+020 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

85 P.K. 0+030 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

86 P.K. 0+040 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

87 P.K. 0+050 0,000 6,920 10,000 34,600 ((C#+D#)/2)*E#

88 P.K. 0+060 6,920 8,290 10,000 76,050 ((C#+D#)/2)*E#

89 P.K. 0+070 8,290 15,500 10,000 118,950 ((C#+D#)/2)*E#

90 P.K. 0+080 15,500 23,490 10,000 194,950 ((C#+D#)/2)*E#

91 P.K. 0+090 23,490 18,280 10,000 208,850 ((C#+D#)/2)*E#

92 P.K. 0+097,300 18,280 37,720 7,300 204,400 ((C#+D#)/2)*E#

93 Camí de Sant Pere de Reixac ((C#+D#)/2)*E#

94 P.K. 0+000 0,000 5,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

95 P.K. 0+010 5,150 6,280 10,000 57,150 ((C#+D#)/2)*E#

96 P.K. 0+020 6,280 6,100 10,000 61,900 ((C#+D#)/2)*E#

97 P.K. 0+030 6,100 17,230 10,000 116,650 ((C#+D#)/2)*E#

98 P.K. 0+040 17,230 9,380 10,000 133,050 ((C#+D#)/2)*E#

99 P.K. 0+050 9,380 0,000 10,000 46,900 ((C#+D#)/2)*E#

100 P.K. 0+060 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

101 P.K. 0+070 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

102 P.K. 0+080 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

103 P.K. 0+090 0,000 0,000 10,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

104 P.K. 0+095,138 0,000 0,000 5,138 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

105 BV-5011 Costat Badalona ((C#+D#)/2)*E#

106 P.K. 0+000 0,000 0,000 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

107 P.K. 0+010 0,000 2,250 10,000 11,250 ((C#+D#)/2)*E#

108 P.K. 0+020 2,250 5,250 10,000 37,500 ((C#+D#)/2)*E#

109 P.K. 0+030 5,250 4,350 10,000 48,000 ((C#+D#)/2)*E#

110 P.K. 0+037,394 4,350 23,430 7,394 102,703 ((C#+D#)/2)*E#
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TOTAL AMIDAMENT 26.097,656

3 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl seleccionat d'aportació per a esplanada tipus 2, en tongades de fins
a 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, inclòs
humectació o dessecació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,750 3.669,750 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 0,750 601,875 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 0,750 731,250 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,750 501,375 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 10,000 0,750 281,250 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Viaducte -55 7,000 0,750 -288,75 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.496,750

4 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM en tongades de
30 cm com a màxim.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vial d'accés a la Vallensana 699,000 7,000 0,400 1.957,200 C#*D#*E#*F#

2 Rotonda 107,000 7,500 0,400 321,000 C#*D#*E#*F#

3 BV-5011 Costat Montcada i Reixac 97,500 10,000 0,400 390,000 C#*D#*E#*F#

4 Camí de Sant Pere de Reixac 95,500 7,000 0,400 267,400 C#*D#*E#*F#

5 BV-5011 Costat Badalona 37,500 10,000 0,400 150,000 C#*D#*E#*F#

6 .

7 Viaducte -55 7,000 0,400 -154 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.931,600

5 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària de 800 a 1.200 kg de pes, inclòs subministrament i
col·locació de la pedra del parament vist a mà per a deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols

2 Sabates

3 Mur 1

4 Punt 1 0,000 3,620 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

5 Punt 2 3,620 3,620 2,030 7,349 ((C#+D#)/2)*E#

6 Punt 3 3,620 3,620 2,288 8,283 ((C#+D#)/2)*E#

7 Punt 4 3,620 6,300 4,331 21,482 ((C#+D#)/2)*E#

8 Punt 5 6,300 6,300 6,463 40,717 ((C#+D#)/2)*E#

9 Punt 6 6,300 10,260 12,117 100,329 ((C#+D#)/2)*E#

10 Punt 7 10,260 10,260 9,698 99,501 ((C#+D#)/2)*E#

11 Punt 8 10,260 10,260 9,762 100,158 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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12 Punt 9 10,260 7,250 16,304 142,742 ((C#+D#)/2)*E#

13 Punt 10 7,250 7,250 7,558 54,796 ((C#+D#)/2)*E#

14 Punt 11 7,250 7,250 7,498 54,361 ((C#+D#)/2)*E#

15 Punt 12 7,250 3,680 10,520 57,492 ((C#+D#)/2)*E#

16 Punt 13 3,680 3,680 3,500 12,880 ((C#+D#)/2)*E#

17 Subtotal S 700,090 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

18 .

19 Mur 2 ((C#+D#)/2)*E#

20 Punt 1 0,000 3,350 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

21 Punt 2 3,350 3,350 6,250 20,938 ((C#+D#)/2)*E#

22 Punt 4 3,350 3,560 1,650 5,701 ((C#+D#)/2)*E#

23 Punt 5 3,560 3,560 5,250 18,690 ((C#+D#)/2)*E#

24 Punt 7 3,560 3,560 4,650 16,554 ((C#+D#)/2)*E#

25 Punt 8 3,560 2,840 3,100 9,920 ((C#+D#)/2)*E#

26 Subtotal S 71,803 SUMSUBTOTAL(
G18:G25)

27 . ((C#+D#)/2)*E#

28 Mur 3 ((C#+D#)/2)*E#

29 Punt 1 0,000 4,040 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

30 Punt 2 4,040 4,440 4,500 19,080 ((C#+D#)/2)*E#

31 Punt 4 4,440 4,440 10,000 44,400 ((C#+D#)/2)*E#

32 Punt 5 4,440 4,440 23,225 103,119 ((C#+D#)/2)*E#

33 Subtotal S 166,599 SUMSUBTOTAL(
G27:G32)

34 . ((C#+D#)/2)*E#

35 Mur 4 ((C#+D#)/2)*E#

36 Punt 1 0,000 2,980 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

37 Punt 2 2,980 3,270 0,542 1,694 ((C#+D#)/2)*E#

38 Punt 3 3,270 4,930 1,893 7,761 ((C#+D#)/2)*E#

39 Punt 4 4,930 4,790 4,332 21,054 ((C#+D#)/2)*E#

40 Punt 5 4,790 3,160 1,786 7,099 ((C#+D#)/2)*E#

41 Punt 6 3,160 3,000 3,512 10,817 ((C#+D#)/2)*E#

42 Punt 7 3,000 3,190 4,335 13,417 ((C#+D#)/2)*E#

43 Punt 8 3,190 5,180 5,173 21,649 ((C#+D#)/2)*E#

44 Punt 9 5,180 8,940 5,448 38,463 ((C#+D#)/2)*E#

45 Punt 10 8,940 4,850 2,220 15,307 ((C#+D#)/2)*E#

46 Subtotal S 137,261 SUMSUBTOTAL(
G34:G45)

47 . ((C#+D#)/2)*E#

48 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#

49 Punt 1 0,000 6,260 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

50 Punt 2 6,260 5,760 10,255 61,633 ((C#+D#)/2)*E#

EUR
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51 Punt 3 5,760 5,180 22,236 121,631 ((C#+D#)/2)*E#

52 Punt 4 5,180 5,250 20,471 106,756 ((C#+D#)/2)*E#

53 Punt 5 5,250 5,710 6,007 32,918 ((C#+D#)/2)*E#

54 Punt 6 5,710 6,080 2,586 15,244 ((C#+D#)/2)*E#

55 Punt 7 6,080 8,970 10,553 79,411 ((C#+D#)/2)*E#

56 Punt 8 8,970 8,850 4,311 38,411 ((C#+D#)/2)*E#

57 Punt 9 8,850 10,660 5,027 49,038 ((C#+D#)/2)*E#

58 Punt 10 10,660 9,420 8,655 86,896 ((C#+D#)/2)*E#

59 Punt 11 9,420 6,520 8,815 70,256 ((C#+D#)/2)*E#

60 Punt 12 6,520 5,040 10,212 59,025 ((C#+D#)/2)*E#

61 Punt 13 5,040 5,310 13,153 68,067 ((C#+D#)/2)*E#

62 Punt 14 5,310 6,110 7,873 44,955 ((C#+D#)/2)*E#

63 Punt 15 6,110 6,780 5,196 33,488 ((C#+D#)/2)*E#

64 Subtotal S 867,729 SUMSUBTOTAL(
G47:G63)

65 . ((C#+D#)/2)*E#

66 Alçats ((C#+D#)/2)*E#

67 Mur 1 ((C#+D#)/2)*E#

68 Punt 1 0,000 9,140 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

69 Punt 2 9,140 9,510 2,030 18,930 ((C#+D#)/2)*E#

70 Punt 3 9,510 10,020 2,288 22,342 ((C#+D#)/2)*E#

71 Punt 4 10,020 17,160 4,331 58,858 ((C#+D#)/2)*E#

72 Punt 5 17,160 25,670 6,463 138,405 ((C#+D#)/2)*E#

73 Punt 6 25,670 54,770 12,117 487,346 ((C#+D#)/2)*E#

74 Punt 7 54,770 62,050 9,698 566,460 ((C#+D#)/2)*E#

75 Punt 8 62,050 61,260 9,762 601,876 ((C#+D#)/2)*E#

76 Punt 9 61,260 35,500 16,304 788,788 ((C#+D#)/2)*E#

77 Punt 10 35,500 34,250 7,558 263,585 ((C#+D#)/2)*E#

78 Punt 11 34,250 29,170 7,498 237,762 ((C#+D#)/2)*E#

79 Punt 12 29,170 10,930 10,520 210,926 ((C#+D#)/2)*E#

80 Punt 13 10,930 8,670 3,500 34,300 ((C#+D#)/2)*E#

81 Subtotal S 3.429,578 SUMSUBTOTAL(
G65:G80)

82 . ((C#+D#)/2)*E#

83 Mur 2 ((C#+D#)/2)*E#

84 Punt 1 0,000 9,150 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

85 Punt 2 9,150 9,530 6,250 58,375 ((C#+D#)/2)*E#

86 Punt 4 9,530 10,850 1,650 16,814 ((C#+D#)/2)*E#

87 Punt 5 10,850 11,060 5,250 57,514 ((C#+D#)/2)*E#

88 Punt 7 11,060 11,550 4,650 52,568 ((C#+D#)/2)*E#

89 Punt 8 11,550 7,200 3,100 29,063 ((C#+D#)/2)*E#

90 Subtotal S 214,334 SUMSUBTOTAL(
G82:G89)

EUR
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91 . ((C#+D#)/2)*E#

92 Mur 3 ((C#+D#)/2)*E#

93 Punt 1 0,000 14,200 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

94 Punt 2 14,200 16,850 4,500 69,863 ((C#+D#)/2)*E#

95 Punt 4 16,850 17,980 10,000 174,150 ((C#+D#)/2)*E#

96 Punt 5 17,980 17,000 23,225 406,205 ((C#+D#)/2)*E#

97 Subtotal S 650,218 SUMSUBTOTAL(
G91:G96)

98 . ((C#+D#)/2)*E#

99 Mur 4 ((C#+D#)/2)*E#

100 Punt 1 0,000 3,390 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

101 Punt 2 3,390 7,820 0,542 3,038 ((C#+D#)/2)*E#

102 Punt 3 7,820 12,940 1,893 19,649 ((C#+D#)/2)*E#

103 Punt 4 12,940 11,190 4,332 52,266 ((C#+D#)/2)*E#

104 Punt 5 11,190 4,950 1,786 14,413 ((C#+D#)/2)*E#

105 Punt 6 4,950 3,980 3,512 15,681 ((C#+D#)/2)*E#

106 Punt 7 3,980 5,120 4,335 19,724 ((C#+D#)/2)*E#

107 Punt 8 5,120 15,090 5,173 52,273 ((C#+D#)/2)*E#

108 Punt 9 15,090 17,500 5,448 88,775 ((C#+D#)/2)*E#

109 Punt 10 17,500 11,710 2,220 32,423 ((C#+D#)/2)*E#

110 Subtotal S 298,242 SUMSUBTOTAL(
G98:G109)

111 . ((C#+D#)/2)*E#

112 Mur 5 ((C#+D#)/2)*E#

113 Punt 1 0,000 12,730 0,000 0,000 ((C#+D#)/2)*E#

114 Punt 2 14,640 12,310 10,255 138,186 ((C#+D#)/2)*E#

115 Punt 3 13,850 10,170 22,236 267,054 ((C#+D#)/2)*E#

116 Punt 4 11,440 10,650 20,471 226,102 ((C#+D#)/2)*E#

117 Punt 5 11,980 12,070 6,007 72,234 ((C#+D#)/2)*E#

118 Punt 6 13,580 13,450 2,586 472,335 C#*D#*E#*F#

119 Punt 7 15,130 17,730 10,553 2.830,894 C#*D#*E#*F#

120 Punt 8 26,600 17,480 4,311 2.004,477 C#*D#*E#*F#

121 Punt 9 25,790 19,950 5,027 2.586,444 C#*D#*E#*F#

122 Punt 10 32,910 18,300 8,655 5.212,500 C#*D#*E#*F#

123 Punt 11 27,910 14,190 8,815 3.491,118 C#*D#*E#*F#

124 Punt 12 16,670 9,100 10,212 1.549,130 C#*D#*E#*F#

125 Punt 13 10,230 10,560 13,153 1.420,903 C#*D#*E#*F#

126 Punt 14 11,880 13,370 7,873 1.250,513 C#*D#*E#*F#

127 Punt 15 15,040 14,580 5,196 1.139,396 C#*D#*E#*F#

128 Subtotal S 22.661,286 SUMSUBTOTAL(
G111:G127)

129 C#*D#*E#*F#

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015
Annex núm. 12 - Moviment de Terres

AMIDAMENTS Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 29.197,140

EUR
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ANNEX NÚM. 13 – OCUPACIONS I EXPROPIACIONS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la delimitació dels terrenys necessaris per a l’execució de la 
solució plantejada al present Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la 
Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

La zona a expropiar comprèn els terrenys previstos per a la carretera i els seus elements 
constructius i una franja de terreny a banda i banda (domini públic) de tres (3) metres, 
mesurada en planta i perpendicularment a l’eix des de l’aresta exterior de l’explanació o cuneta 
de guarda, en el cas de desmunts i terraplens, i de la projecció del tauler en viaductes, pel que 
fa referència al tronc de la carretera.  

S’exclouen de les expropiacions els cursos naturals d’aigua, els terrenys ocupats per les 
carreteres actuals i els camins de domini públic. 

1.1 DESCRIPCIÓ I TIPUS DE TERRENYS AFECTATS 

Els terrenys afectats per la construcció de les obres d’aquest Projecte estan situats als termes 
municipals de Montcada i Reixac (pertanyent a la comarca del Vallès Oriental) i Badalona 
(pertanyents a la comarca del Barcelonès), tots a la província de Barcelona. 

1.2 OCUPACIÓ TEMPORAL 

Per a la realització de les obres es fan necessàries les Ocupacions Temporals. Segons els 
articles 108-3 i 116 de la vigent Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 
aquestes superfícies hauran d’ésser ocupades temporalment i seran indemnitzades segons 
marca la citada Llei. 

Les ocupacions temporals venen motivades per la necessitat de disposar de terrenys  
per ubicar, 

 Instal·lacions per al personal que treballi a l’obra. 
 Parc de maquinària. 
 Dipòsit de materials i abassegament de terres. 
 Accessos d’obra a la traça. 
 Servituds de pas i ocupacions temporals per canvi de serveis. 

Per a situar les instal·lacions del personal, el parc de maquinària i el dipòsit de materials 
s’escullen terrenys que limiten amb la traça de la carretera, per tal d’evitar nous accessos a la 
traça. La majoria d’ells corresponen a la zona d’instal·lacions i acopi de materials i terres. 
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Aquesta zona es troba al costat sud de la rotonda projectada. D’aquesta manera s’hi té un bon 
accés des de la carretera BV-5011 i s’afecta hi té sobre la infraestructura existent un impacte 
mínim. 

Tant les expropiacions com la zona d’ocupació temporal es poden veure en el Document  
núm. 2 – Plànols, col·lecció 13 Ocupació i Expropiacions 

2. VALORACIÓ DE TERRENYS 

D’allò que ha quedat reflectit en la descripció dels terrenys afectats, podem donar una valoració 
segons cada tipus d’aprofitament. 

La valoració del béns i drets afectats s’ha de realitzar segons els criteris i normes continguts el 
Real decret legislatiu 2/2008. 

Els preus aproximats dels terrenys estan en funció dels seus aprofitaments i de la seva situació. 
Així per calcular el valor aproximat (sense caràcter vinculant) de l’expropiació i ocupacions 
temporals s’ha de tenir en compte el següent, 

 Expropiacions 100 % del valor del sòl 
 Ocupació Temporal 10 % anual valor sòl 

La qualificació de sistema general i l’entorn de naturalesa rústica, el criteri que s’adopta per a la 
valoració és el que estableix el citat decret sobre el règim del sòl i valoracions. 

De l’aplicació d’aquest criteri resulten els següents valors unitaris, 

 Sòl no edificable (bosc) 0,80 €/m2 
 Sòl edificable 15,00 €/m2 

3. RESUM DE LA VALORACIÓ 

Aplicant aquests preus a les superfícies ocupades s’obtenen, els següents valors 
d’indemnització per ocupació i expropiació, 

Municipi Classificació Superfície (m2) Valoració (€) 

Ocupació 

Montcada i Reixac Sòl no urbanitzable 790 63,20 € 

Expropiació 

Montcada i Reixac 
Sòl no urbanitzable 18.195 14.556,00 € 

Sòl urbanitzable 1.838 27.570,00 € 

Badalona Sòl no urbanitzable 3.476 2.780,80 € 

Total 24.299 44.970,00 € 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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ANNEX NÚM. 14 – SERVEIS AFECTATS 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present Annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions i / o trasllats dels serveis que resulten afectats per a l’actuació 
prevista en el Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb 
enllaç a la BV-5011”. 

2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, siguin públics 
o privats, que les obres obliguen a modificar o bé restituir. 

Aquest estudi s’ha realitzat dins d’un àmbit suficient de terreny a cada costat de l’eix de la traça 
de l’obra prevista, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les 
instal·lacions afectades. 

La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha 
portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions 
visibles. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei 
afectat, propietari, i el pressupost estimatiu per a coneixement de l’administració de l’obra a 
realitzar. Tot s’ha dibuixat en els plànols de Serveis Afectats del projecte a escala 1:2.000, 
col·lecció núm. 12 del Document núm. 2 – Plànols del present Projecte. 

3. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 

La valoració per les restitucions dels serveis afectats, s’ha realitzat establint uns costos a nivell 
estimatiu, d’acord amb les informacions i pressupostos obtinguts d’altres projectes amb 
característiques similars. Aquests costos es troben recollits al pressupost general del projecte 
com a partida alçada a justificar. 

4. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS 

Línies elèctriques 

Les línies elèctriques existents pertanyen a la companyia FECSA ENHER amb línies de 
distribució en baixa i mitja tensió, sustentades amb pals de fusta i pals de formigó.  

Existeixen línies de baixa tensió de propietat particular que donen servei a pous de captació 
d’aigua existents al llarg del torrent de la Vallensana. 
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Línies telefòniques 

Les línies telefòniques afectades per la construcció d'aquest projecte pertanyen a la companyia 
TELEFÒNICA, SA, i afecten a xarxes urbanes formades per cables de parells de diversos 
calibres i escomeses, estesos en pals de fusta. 

Serveis particulars 

Conduccions d’abastament d’aigua de petit diàmetre al llarg de la traça de l’eix principal, 
procedents de pous de captació d’aigua situats al torrent de la Vallensana. 

5. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 

Vial d’accés a la Vallensana 

FECSA-ENHER 

Línia aèria de baixa tensió trenada que discorre, en el tram de l’estudi, al llarg del costat sud de 
la carretera BV-5011, sustentada amb pals de fusta, creuant la futura la zona d’obres a l’alçada 
del PK 0+036 de l’eix. 

TELEFÒNICA 

Línia telefònica aèria, formada per dos cables estesos en pals de fusta, que discorre en el tram 
de l’estudi pel costat sud de la carretera BV-5011creuant el torrent de la Vallensana. Coincideix 
amb la traça de l’eix a l’alçada del P.K. 0+073. 

PARTICULAR 

Línia aèria de baixa tensió formada per dos cables trenats que procedeix de Ca n’Oliver, situat 
al costat de la carretera BV-5011. Discorre sustentada amb pals de fusta, creuant l’eix a l’alçada 
del P.K. 0+158. 

PARTICULAR 

Canonada d’abastament d’aigua que dóna servei al grup de cases situades al voltant de  
Ca n’Oliver, al costat sud de la carretera BV-5011, creua l’eix a l’alçada del P.K. 0+162. 

PARTICULAR 

Canonada d’abastament d’aigua que creua l’eix a l’alçada del P.K. 0+180, donant servei a  
Can Ruth, propietat situada en el costat sud de la carretera BV-5011. 

PARTICULAR 

Canonada d’abastament d’aigua de ferro, que procedeix d’un pou situat al Torrent de la 
Vallensana i creua l’eix de l’estudi a l’alçada del P.K. 0+572, donant servei a una finca de 
l’avinguda Lluís Companys de la urbanització la Vallensana. 

PARTICULAR 

Línia aèria de baixa tensió formada per un cable trenat que procedeix de l’avinguda Lluís 
Companys i discorre sustentada amb pals de fusta, creuant l’eix de l’estudi a l’alçada  
del P.K. 0+592. 
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FECSA-ENHER 

Línia aèria de baixa tensió trenada, sustentada amb pals de formigó, que discorre al llarg del 
costat nord del l’avinguda de Lluís Companys de la urbanització de la Vallensana, creuant la 
futura la zona d’obres a l’alçada del P.K. 0+700 de l’eix. 

Carretera BV-5011 

TELEFÒNICA 

Línia telefònica aèria formada per dos cables estesos en pals de fusta, que discorre en el tram  
al llarg del costat sud de la carretera BV-5011. Coincideix longitudinalment amb la millora de la 
traça prevista a des del P.K. 0+000 al 0+078 de l’eix. 

TELEFÒNICA 

Línia telefònica aèria que dóna servei a Can Masoliver, coincidint puntualment amb la millora de 
la traça de la carretera BV-5011 a l’alçada del P.K. 0+078 de l’eix. 

Rotonda 

TELEFÒNICA 

Línia telefònica aèria formada, estesa en pals de fusta, que discorre en el tram de l’estudi al 
llarg del costat sud de la carretera BV-5011. La línia no té l’alçada suficient per a mantenir el 
gàlib mínim de seguretat respecte a la futura rasant de la calçada prevista a l’estudi. 

6. PRESSUPOST 

El pressupost estimatiu per a la reposició dels serveis afectats ascendeix a, 

Propietari Pressupost 

FECSA-ENHER 10.000 € 

TELEFÒNICA 20.000 € 

Particular 60.000 € 

Total pressupost P.C.A. 90.000 € 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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ANNEX NÚM. 15 – SENYALITZACIÓ I DEFENSES 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex conté una descripció dels elements que s’han adoptat per a la realització de la 
senyalització, abalisament i barreres de seguretat del Projecte de “Construcció d’un nou Accés 
a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

Aquest annex compleix amb les disposicions i ordenances actuals sobre la matèria, recollides 
en, 

 Instrucción 8.1-IC de Señalización Vertical 
 Instrucción 8.2-IC de Marcas Viales 
 Instrucción 8.3-IC de Señalización de Obras 
 Reglamento General de Circulación 
 Ordre Circular 321/95 “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos 
 Ordre Circular 309/90 C y E, sobre fites d’aresta 

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

2.1. CRITERIS GENERALS 

La senyalització horitzontal s’ha definit d’acord amb la “Instrucción 8.2-IC. Marcas Viales” del 
Ministeri de Foment. Totes les marques vials definides són de color blanc (excepte les 
corresponents a senyalització d’obres) i reflectants. 

2.2. TIPUS DE MARQUES VIALS 

2.2.1. MARQUES VIALS LONGITUDINALS CONTINUES 

Per a prohibició de l’avançament 

Tenen per objecte la prohibició de l’avançament per no disposar-se de la visibilitat necessària 
per a completar-lo, una vegada iniciat o per a desistir d'ell, 

Tipus M-2.2 

Vies amb dos o tres carrils 

Amplada 0,10 m 
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Per a vora de calçada 

La seva funció és delimitar la vora de la calçada. L’amplada de la marca vial no es contarà a la 
de la calçada, 

Tipus M-2.6 

Vies amb VM ≤ 100 km/h 

Amplada 0,10 m si el voral < 1,50 m 

2.2.2. FLETXES, MARQUES TRANSVERSALS I ZEBREJATS 

Marca transversal 

Indica al conductor la obligatorietat de cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada a la 
que s’aproxima, segons les dimensions indicades en els plànols de detall. S’utilitzarà la  
marca M-6.5. 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

3.1. NORMATIVA 

Els senyals de codi s’identifiquen per la numeració del catàleg de la Direcció General de 
Carreteres del Ministeri de Foment. Els criteris de disseny segueixen en tot allò exposat a la 
Norma 8.1-IC/91 “Señalización Vertical” que publica la mateixa Direcció General de Carreteres 
del Ministeri de Foment, així com, 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom I. Característiques de les Senyals”, publicat al 
març de 1992. 

 Senyals Verticals de Circulació. Tom II. Catàleg i significat de les Senyals”. 

La situació en planta dels senyals és la indicada en el Document núm. 2: “Plànols”  
(10 Senyalització i Defenses). 

3.2. DESCRIPCIÓ 

En aquest Projecte s’utilitzen senyals dels tipus següents, 

 Senyals d’advertiment de perill (tipus “P”) 
 Senyals de reglamentació (tipus “R”) 
 Senyals de d’indicació: en aquest grup s’inclouen les d’indicacions generals, cartells 

d’orientació i panells complementaris. 

3.3. CARACTERÍSTIQUES DELS SENYALS 

Per a la definició de la grandària dels senyals de codi s’ha considerat la normativa per a 
senyalització de carreteres. S’obtenen les dimensions de senyals que es mostren a continuació, 

Tipus senyals Dimensions 

Senyals triangulars Costat = 1,35 m 

Senyals circulars D = 0,90 m 

Senyals octogonals Amplada = 0,90 m 

Senyals quadrades Costat = 0,90 m 

Senyals rectangulars A·h = 1,35 m 
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Tota senyal serà de xapa d'acer galvanitzat en continu, de 1,2 mm de gruix mínim, sempre que 
la seva alçada lliure no sobrepassi els 4 m, en aquest cas es posarà alumini extrusionat de  
3 mm de gruix mínim. Aquestes característiques hauran de complir les especificacions del 
Document núm. 3 “Plec de Prescripcions”. 

Els pals de sustentació de les senyals seran d'acer galvanitzat, seguint les especificacions del 
“Plec de Prescripcions”. 

La tipologia de suports i fonamentacions, és la que es detalla a continuació, 

 Alçada instal·lació, 
 1,80 m sobre la calçada 

 Tipus de pal, 
 Pal d’acer galvanitzat de 80 x 40 mm i 2 mm de gruix per a una senyal tipus P i R 

a un pal. 
 Pal d’acer galvanitzat de 100 x 50 mm i 3 mm de gruix per a una senyal tipus S i 

per dues senyals en un mateix pal. 
 Fonamentació, 

 0,40 x 0,40 x 0,60 m per a una senyal en un pal. 
 0,50 x 0,50 x 0,70 m per a dues senyals en un mateix pal. 

La situació de les senyals es disposarà de tal manera que el costat més proper es situarà a un 
mínim de 0,50 m de la restricció més propera a la calçada, sempre que no redueixi la visibilitat 
disponible. 

La retrorreflectància dels senyals de codi és uniforme de nivell 1, però en senyals d'advertència 
de perill, prioritat i prohibició d'entrada caldrà utilitzar necessàriament nivell 2. Quan es tracti de 
cartells i panells complementaris, el nivell mínim de retrorreflexió serà nivell 2, però, quan la 
il·luminació ambient dificulti la percepció haurà d'estudiar la idoneïtat d'utilitzar el nivell 3, és dir, 
en aquells casos que es consideri convenient reforçar la senyalització vertical i en entorns on 
conflueixin o divergeixen grans fluxos de trànsit, interseccions, rotondes, etc. 

Els colors dels senyals de destinació i dels cartells d'orientació seran, fons blanc i caràcters, 
orles i fletxes en negre. 

El tipus de lletra a utilitzar en carreteres convencionals serà el contingut en l'alfabet denominat 
"Carretera Convencional", definit en l'Annex 1 de la Instrucció de Carreteres 8.1- IC i la mida 
dels caràcters estarà en funció de l'altura bàsica (Hb), que és la corresponent a la lletra 
majúscula o al nombre de major mida en el cartell o, si no hagués, la de la lletra majúscula 
corresponent a la minúscula de major grandària. 

Els criteris d'implantació de la senyalització vertical es resumeixen de la manera següent, 

 Posició longitudinal, els senyals d'advertència de perill es col·locaran, en general, entre 
150 i 250 m abans de la secció on es pugui trobar el perill que estiguin anunciant. Els 
senyals de reglamentació se situaran, normalment, a la secció on comenci la seva 
aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l'ordre d'un 
minut i especialment després d'una entrada o convergència. 

 Posició transversal, els senyals i cartells laterals es col·locaran de manera que la seva 
vora més proper es distanciï almenys 3 m de la vora exterior de la calçada i 0,7 m de la 

Annex núm. 15 – Senyalització i Defenses      Pàg. 3 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

vora exterior del voral. S'evitarà que unes senyals o cartells pertorbin la visibilitat 
d'altres, o que ho facin altres elements situats a prop de la vora de la plataforma. 

Els cartells de sortida s'executaran amb banderoles, en no tractar-se d'una sortida a vies de 
major categoria ni sortides a ciutats contigües de més de 100.000 habitants, etc. 

L'alçada bàsica de lletres dependrà del tipus de cartell; en cartells fletxa l'alçada bàsica serà de 
100 mm mentre que en cartells d'orientació (pòrtics i banderoles) serà de 300 mm. Els cartells 
de localització tindran una alçada de 200 mm i 150 mm per panells complementaris. 

3.4. SENYALS D’ORIENTACIÓ 

Els senyals emprats en aquest projecte només són senyals de localització. 

Es tracta de senyals de localització de poblat que incorporen sobre el mateix suport el senyal de 
limitació de velocitat i de senyals que indiquen cursos d’aigua travessats per la carretera. 

4. DEFENSES 

Els criteris de disseny segueixen tot l'exposat en la Norma 8.1-IC/91 "Senyalització vertical" del 
28 de desembre de 1999 que publica la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. 

La utilització d'un abalisament de senyals d'advertència de perill, de senyals d’indicació de la 
velocitat màxima aconsellada o d'una combinació de tots aquests elements ha d'ajudar al 
conductor a prendre les seves pròpies decisions. 

En els llocs on hi hagi barrera de seguretat metàl·lica es col·locaran reflectors ambarí i blanc, a 
la dreta i a l'esquerra de la marxa, respectivament. 

L'alçada del centre geomètric del reflectant serà d'uns 60 cm, coincidint amb l’eix de simetria de 
la biona i la separació dels reflectors serà de 4 m. 

En les corbes en les quals el vehicle que s’aproximi precisi una reducció elevada de la velocitat 
es disposaran en la seva vora exterior panells direccionals de corbes. 

5. SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 

Pel sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la carretera, s’han 
considerat les disposicions de l’Ordre Circular 321/95 T i P “Recomendaciones sobre Sistemas 
de Contención de Vehículos” de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment i la 
seva posterior modificació mitjançant l’Ordre Circular 6/2001, la O.C. 18/2004 i  
l’O.C. 18 bis/2008. 

En base a ella, el sistema de contenció de vehicles escollit és el de barreres de seguretat 
deformables de material metàl·lic, col·locades als marges de la carretera. El tipus general de 
model escollit ha estat el de perfil de doble ona suportada amb perfils tubulars metàl·lics de  
120 x 55 cada 4 m i esmorteïdors a cada pal. La separació dels pals serà de 2 m en els casos 
indicats a l’Ordre Circular 321/95 T i P. En els plànols del projecte es poden veure els detalls de 
les barreres de seguretat. Els terminals de barrera tenen l’abatiment inicial i final de 12 m. 
D’altra banda, en els accessos als camins que calgui, la barrera es farà girar 90 graus i es 
col·locarà una cua de retorn. 

Segon l'O.C. 18/04 i O.C. 18 bis/2008 sobre els criteris d’utilització de sistemes per a protecció 
de motociclistes, s’ha instal·lat la barrera amb pantalla de protecció per a motociclistes en el 
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costat exterior de les alineacions corbes de radi inferior a 200 m i en les quals la velocitat 
específica sigui inferior en més de 30 km/h a la de la alineació immediatament anterior. 

Està prevista la col·locació de barreres del següent tipus, 

BMSNA4/120b 

Barrera de seguretat tipus L2 en marges de carretera en vies de doble sentit de circulació (amb 
pal tubular) amb distància transversal a obstacle entre 0,75 m i 1,00 m o amb distància 
transversal a desnivell entre 0,5 i 0,75 m. Els terminals de barrera tenen l’abatiment inicial i final  
de 12 m. 

S’ha utilitzat en zones tals com, 

 Talussos descendents de més de 3 m d’altura. 
 Talussos ascendents per a protecció de caiguda a cunetes profundes. 
 Protecció de obres de drenatge per una longitud anterior i posterior de 64 m. 
 Protecció de carteles laterals de senyalització per una longitud anterior i posterior  

de 28 m. 
 Anticipació i prolongació de la protecció d’un ampit en tauler de pont per una longitud  

de 64 m. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

El contingut de la present Memòria Ambiental serà d’aplicació a totes les actuacions que hauran 
de portar-se a terme per l’execució del Projecte “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

En concret, l’àmbit del Projecte és la correcta definició i justificació, a nivell executiu, de les 
actuacions a desenvolupar per a construir el nou accés ala urbanització de la Vallensana en el 
terme municipal de Montcada i Reixac. 

L’objectiu d’aquesta Memòria Ambiental es establir propostes concretes i adients a les 
característiques de l’obra projectada, per tal de minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix 
temps que s'estableixen les bases sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar les 
seves propostes concretes mediambientals. 

En definitiva els propòsits que es persegueixen són bàsicament els següents, 

 El control dels impactes mediambientals inherents a l’activitat 
 L’assoliment d’uns nivells òptims de qualitat ambiental a l’obra 
 La preservació dels recursos naturals i la promoció de l’ús dels renovables 
 La reducció de la producció de residus i el foment de la reutilització i del reciclatge 
 La potenciació de l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

El present Projecte inclou l’esbrossada del terreny, les excavacions, els terraplenats, com la 
construcció del nou vial, una nova rotonda i adaptació del traçat de la carretera BV-5011 i del 
Camí de Sant Pere de Reixac en l’entorn de la rotonda. També en forma part les obres de 
drenatge, la formació de murs d’escullera, la construcció del viaducte, així com la plantació 
d’arbres i arbusts per a minimitzar l’impacte ambiental. 

Es tracta d’un vial de nova construcció amb una afectació al medi important. 

Els moviments de terra s’iniciaran amb les excavacions per a la formació dels talussos (de dalt  
a baix) incloent el seu acabat, saneig i allisat eliminant de la superfície qualsevol material tou, 
inadequat o inestable, que no es pugui compactar degudament o no serveixi a les fins previstes. 
Les terres que tinguin la qualitat adequada seran aprofitades per a la formació dels terraplens 
necessaris per la construcció del nou accés. Es començarà amb el costat sud de la rotonda a la 
carretera BV-5011 i s’avançarà fins cap a l’inici del viaducte. Simultàniament s’executarà el tram 
de la carretera arriba a la Urbanització de la Vallensana, també fins a trobar el viaducte. Es 
coordinaran els treballs per arribar-hi alhora i poder començar la construcció del pont. 
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Un cop acabats els moviments de terra del vial d’accés s’iniciaran els corresponents a la 
carretera BV-5011 i al Camí de Sant Pere de Reixac (pel qual és necessari crear un accés 
provisional). En tot moment s’ha de mantenir en servei la carretera BV-5011 en ambdós sentits 
de la marxa. 

A mida que s’avanci amb el terraplenat i l’excavació caldrà construir els murs d’escullera i les 
obres de drenatge per poder sostenir els desmunts i evacuar l’aigua, respectivament. Les obres 
de drenatge tranversal seran tubs o calaixos de formigó (segons s’indica) i tant l’entrada com la 
sortida es formarà un emmacat de protecció. El drenatge longitudinal seran cunetes  
triangulars als vorals del traçat i trapezoïdals al coronament dels murs d’escullera o als peus  
dels terraplens. 

En els trams de carretera BV-5011 on es modifica el traçat s’adopta una plataforma de 10 
metres, composta per una calçada de 7 m i dos vorals d’1,50 m. En el costat del terraplè 
s’adossa una berma de 0,50 m i en el costat del desmunt una cuneta trepitjable d’1,00 m. En 
canvi, el vial d’accés a la Vallensana i la reposició del camí de Sant Pere de Reixac es projecta 
amb calçada de 6 m limitada per vorals de 0,50 m. S’adopta la mateixa berma i cuneta que en 
el cas anterior. Pel que fa a la rotonda, a la rotonda la calçada és de 5 m limitada per voral 
exterior d’1,50 m i voral interior d’1,00 m. 

Tots tres tipus de seccions compartiran el ferm, sobre una capa de 75 cm de sòl seleccionat 
s’ha optat per col·locar-hi 40 cm de tot-u, seguit d’un reg d’emprimació asfàltica, capa base de 
10 cm de mescla bituminosa, capa d’adherència i finalment una capa de rodadura de 6 cm. 

Per acabar es reduirà l’impacte ambiental mitjançant la hidrosembra dels marges del traçat i la 
plantació de varies espècies d’arbusts en els talussos i d’arbres a l’illa central de la rotonda. 

3. VECTORS D’IMPACTE 

Cada obra té unes dimensions i unes característiques particulars, que fan que les mesures 
mediambientals a considerar hagin d’adaptar-se a les seves condicions concretes. En el nostre 
cas, tractant-se d’una actuació en mig d’un entorn natural i molta vegetació, els principals 
vectors ambientals d’impacte que es podran presentar serien els següents, 

 Població, en els aspectes relatius a l’alteració de l’activitat preexistent i a les condicions 
de mobilitat i accessibilitat de vianants i vehicles als edificis pròxims. 

 Residus, comprenen la producció, segregació i gestió dels residus que generarà l’obra i 
l’embrutiment que pot ocasionar la seva execució. 

 Materials, quant al seguiment dels consums i la seva procedència i sostenibilitat. 
 Atmosfera, en relació a emissions de fums, gasos, pols, sorolls i vibracions, a la 

qualitat de l’aire i a l’impacte lumínic. 
 Sòl i subsòl, quant a l’ocupació de terrenys i a la gestió dels moviments de  

terra plantejats. 
 Hidrologia, en els aspectes d’afectació al drenatge superficial i a les  

aigües subterrànies. 
 Energia, amb relació al control dels consums energètics. 
 Flora i fauna, quant l’existència de comunitats vegetals o animals. 
 Paisatge, sobre l’impacte visual de l’obra. 
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A continuació s’analitza l’efecte que pot tenir cadascun dels vectores indicats per al cas  
concret de l’obra que ens ocupa, proposant les mesures correctores a desenvolupar en fase 
d’execució per tal de reduir i controlar el seu impacte mediambiental. 

En els plànols representatius de la implantació de l’obra que s’acompanyen dins de l’apèndix 
núm. 2 de Gestió de Residus, així com en els altres documents incorporats en el “Llistat de 
Consideracions Ambientals”, apèndix núm. 1, es concreten els controls a preveure per a 
comprovar durant l’execució el compliment de l’aquí recomanat. 

3.1. POBLACIÓ 

L’afectació de l’obra a la Població, en els aspectes relatius a l’alteració de l’activitat preexistent i 
a les condicions de mobilitat i accessibilitat de vianants i vehicles als edificis i construccions del 
voltant, es considera que serà en aquest cas pràcticament nul·la, ja que l'obra es desenvolupa 
per fases o sectors en tram afectat de la BV-5011, mantenint-se provisionalment en servei. 

Per això i no tancant-se cap vial de circulació ni pas de vianants, no es precisa establir mesures 
concretes per a mantenir la mobilitat o les condicions d'accessibilitat en la zona. Dir que tampoc 
hi ha possibilitat d’afecció al patrimoni cultural de la ciutat, per les mateixes raons comentades 
d'actuació en l'interior d’un àmbit ja consolidat. 

Propostes d’actuació 

Com propostes d’actuació encaminades a minimitzar l'impacte mediambiental sobre la Població 
per la construcció de les obres projectades, a desenvolupar pel Contractista prèviament al seu 
inici s'inclouen, sense que la relació sigui limitativa, les següents, 

 Senyalitzar la zona d’obres disposant panells informatius on hi constin els itineraris 
alternatius o recomanats i col·locant senyals d’advertència de sortida i entrada de 
vehicles i de limitació de velocitat. Habilitar una zona de càrrega-descàrrega específica 
per l’obra. 

 Tancar perimetralment les zones de servei general de l’obra (casetes, serveis higiènics, 
emmagatzematges, tractament de residus, etc.), amb tancaments tipus Rivisa de  
2,00 m d’alçada, fixats de forma permanent al terra i dotats de lones d’ordenació visual  
de 1,60 m. 

 Conservar al voltant del tancament d'obra, a les zones transitables, d’un pas mínim per 
a les persones o els treballadors de 2,00 m sense desnivells ni altres barreres 
arquitectòniques, perfectament senyalitzat i il·luminat. 

 Notificar a l’Ajuntament l’inici de les obres i qualsevol canvi de circumstàncies, 
mitjançant comunicacions informatives. 

 Mantenir en els accessos a la zona les condicions de tràfic rodat preexistents, disposant 
de la senyalització informativa i d’advertència necessària. 

 Preveure zones diferenciades per a l'entrada a l'obra dels treballadors i dels 
subministraments i maquinària, convenientment senyalitzades. 

 Disposar dels serveis generals d’obra, casetes, serveis higiènics, zones de  
càrrega i descàrrega, emmagatzematges, tractament de residus, etc., dins dels limitis 
de l’actuació. 
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 Establir la vigilància i control permanent dels accessos i de tota l’obra, amb el personal 
necessari, responsable al mateix temps del manteniment de les condicions de mobilitat i 
accessibilitat en la zona. 

Per últim indicar que la construcció de l'obra es portarà a terme tenint en compte, en tot 
moment, les indicacions establertes en l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 

3.2. RESIDUS 

Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra és fonamental establir el 
control i la gestió sostenible dels residus que es deriven de l’activitat de construcció projectada. 

En el nostre cas concret, l’estimació del pes i el volum dels residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra, a fi d'ajustar les mesures a preveure per a la seva minimització i 
tractament, es la que s’incorpora com apèndix núm. 2 al present document, en el qual s’inclou 
l’”Estudi de Gestió de Residus” complet de l’obra a desenvolupar pel Contractista en la fase 
d’execució. 

Indicar que amb el disseny proposat per l’obra no s’afecta a cap construcció existent, pel que no 
es precisa establir un pla específic d’enderrocs. Tampoc es preveuen materials que puguin 
esdevenir contaminats i les aigües residuals procedents dels serveis higiènics d’obra 
s’abocaran directament a la xarxa pública. 

Propostes d’actuació 

Com propostes d’actuació encaminades a minimitzar l'impacte mediambiental dels  
Residus resultants de la realització de l’obra, a desenvolupar pel Contractista s'inclouen, sense 
que la relació sigui limitativa, les següents, 

 Redactar abans de l’inici de l’obra, un Pla de Residus conforme al Reial Decret 
105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 

 Proposar i aplicar en obra alternatives de disseny i constructives que generin menys 
residus en la fase de construcció i d’explotació i les que afavoreixin el desmantellament 
ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 

 Mantenir tant l’interior com els voltants de l’obra nets de restes de materials i de runes, 
controlant. que les rodes dels vehicles que entren i surtin no embrutin de terra ni de 
restes de formigó l’entorn de l’obra i protegint l’espai públic que es pugui veure afectat 
amb els mitjans que siguin necessaris (tanques, lones, proteccions, etc.) per tal 
d’impedir el seu deteriorament. 
En les operacions de descàrrega de materials, un operari controlarà el procés per tal 
d’evitar abocaments sobre la calçada o la vorera, netejant de forma immediata 
qualsevol vessament accidental. 

 Prohibir tot tipus d’abocament a la xarxa pública que no compleixi amb les prescripcions 
establertes. Si els líquids generats per l’activitat no poguessin  
abocar-se al clavegueram, seran eliminats mitjançant camions cisterna i gestionats per 
un gestor autoritzat. 

 Redactar un pla de subministraments, revisant i optimitzant les quantitats de materials a 
incorporar per evitar excessos, donant prioritat a aquells proveïdors que envasin els 
seus productes amb sistemes d'embalatge tendents a minimitzar els residus. Programar 
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els consums en funció de l’antiguitat dels productes, sense superar la seva caducitat. 
Preservar i conservar durant l'execució els materials que siguin reutilitzables o 
reciclaves. Escollir materials dels quals els fabricants se’n facin càrrec dels seus 
excessos. 

 Instal·lar un punt verd, un punt de rentat dels vehicles d’obra (recinte impermeabilitzat) i 
un magatzem per als combustibles, disposant de contenidors selectius, de basses de 
decantació per als fluids i d’un emmagatzematge tancat per els residus perillosos. 
Distribuir dintre de l’obra, punts d’apilament temporal degudament senyalitzats, que 
seran retirats periòdicament a la zona destinada de recollida selectiva de residus. 
Mantenir els residus, mentre aquests es trobin en obra, en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que 
impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

 Recollir, transportar i dipositar adequadament les runes i demés materials d’obra, 
prohibint abocar-los en indrets externs a les àrees habilitades per aquesta finalitat. 
Els residus classificats com inerts es carregaran i transportaran directament a abocador 
autoritzat. Els materials a transportat seran els no reutilitzables, bé per ser inadequats o 
perquè siguin excedentaris. 
Els residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, es prioritzarà la seva  
valorització en obra, habilitant espais de recollida selectiva per a cada fracció en indrets 
de fàcil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament senyalitzats i 
identificats. 
Finalment, els residus especials com poden ser olis usats, lubricants, bateries, piles, 
restes de pintures, etc., s’emmagatzemaran aïllats de la resta de residus, en indrets 
estancs i tancats que evitin la generació de calor, explosions, ignicions, formació de 
substàncies tòxiques o qualsevol efecte que augmenti la perillositat o dificulti la seva 
gestió i sempre fora de les zones de trànsit, sobre superfícies impermeabilitzades o 
cubetes de retenció, protegides de la pluja i dels raigs del sol, lluny d’embornals o 
d’altres elements que els puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o amb 
les aigües superficials i es retiraran per transportista i gestor autoritzat. 

 Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que es van a usar en funció 
de les característiques dels residus que es dipositaran. Les etiquetes informaran sobre 
quins materials poden o no emmagatzemar-se en cada recipient. Les etiquetes seran de 
gran format, clares i compressibles i resistents a l'aigua. 

 Portar un llibre de registre de tots els residus generats i exigir als proveïdors els 
certificats de gestió dels que ells produeixin. En aquest sentit es disposarà d’un llistat 
dels residus que es generen, identificats per codi, segons el  
Catàleg Europeu de Residus vigent (codi LER). 

 Proporcionar a Direcció d'Obra i a la Propietat els certificats dels contenidors emprats 
així com els punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i 
homologades per la Generalitat de Catalunya. 

Tots aquets extremen queden perfectament definits en l’Estudi de Gestió de Residus de l’obra 
incorporat com apèndix núm. 2 a la present Memòria Ambiental. 
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3.3. MATERIALS 

Dins la política de minimització de l’impacte mediambiental de l’obra ha d'incloure's el control i la 
gestió sostenible dels materials que quedaran incorporats en la construcció. 

En el nostre cas concret, els materials fonamentals que es precisen són els que es relacionen 
en document adjunt al present annex, en el qual s'indiquen no solament les seves 
característiques, sinó també les quantitats que es preveuen consumir. 

Propostes d’actuació 

Com propostes per al subministrament dels materials a desenvolupar pel Contractista es 
plantegen les següents, 

 Completar la llista de subministraments facilitada en l’annex, indicant la procedència 
proposta per als diferents materials i les condicions de sostenibilitat que es plantegen. 

 Redactar, sobre la base d’aquesta llista, un pla de subministraments, revisant i 
optimitzant les quantitats de materials a incorporar per evitar excessos i donant prioritat 
a aquells proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes d'embalatge 
tendents a minimitzar els residus. 

 Planificar correctament les compres i gestionar els estocs per minimitzar el temps 
d’emmagatzematge i evitar així que els recursos es transformin en residus. 

 Establir procediments de manipulació dels materials que asseguren que no s’alteren las 
seves característiques constituents. 

 Utilitzar materials amb etiquetatge ecològic, ecoetiqueta o acreditació de qualitat (amb 
marca AENOR Medi ambient o Etiqueta Ecològica Europea EEE), sobre la base d’un 
millor comportament ambiental. 

 Fer una proposta de reutilització de materials o de subministraments de materials 
incorporant productes procedents de reciclatge en base a la relació inclosa com 
apèndix al final del document. 

 Aprofitar els residus inerts procedents de l’activitat de construcció com a bases o 
subbases de plataformes o camins provisionals. 

 Consumir fustes, materials plàstics i pintures, procedents de reciclatge. Utilitzar acer de 
reciclatge per a les armadures del formigó i les estructures metàl·liques. 

 Subministrar desencofrants ecològics (fabricats a partir d’olis vegetals), plàstics lliures 
de Cl, pintures minerals a l’aigua, canonades de polipropilè PP en lloc de PVC o de 
coure i conductors elèctrics lliures de halògens. 

3.4. ATMOSFERA 

L’afectació de l’obra a l’Atmosfera, en els aspectes relatius a la contaminació per l’emissió de 
fums, gasos, pols, sorolls i vibracions, és un dels vectors que més influència mediambiental pot 
tenir l'execució d'una obra, per això les mesures encaminades a reduir el seu impacte que es 
prescriuen a continuació, hauran d'aplicar-se i respectar-se escrupolosament. 

En principi, la possible generació de gasos no serà significativa, atenent a que les emissions de 
CO2 seran controlades amb la utilització d’equips que disposin marcatge CE i les de 
substàncies tòxiques (CFC, COV) no seran importants al ser la previsió de consum d’emulsions 
o betums reduïda. El mateix es pot dir respecto del risc d’emissió d’olors a l’atmosfera, que  
serà inexistent. 
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Respecte de la generació de pols i de l’impacte acústic per vibracions i sorolls, les principals 
fonts d’emissió correspondran a les activitats de rebaix i de decapat i als talls dels paviments, 
per a les quals es tindran en compte les propostes que s’indiquen seguidament. 

En l’obra es tindrà especial cura a les condicions de manteniment i ús dels vehicles i maquinària 
per tal de reduir emissions de fums i gasos; es controlaran les operacions de manipulació de tot 
tipus de runes i materials pulverulents que són clau en la generació de pols. Per últim, el 
respecte als horaris de treball pot contribuir positivament a la reducció de les molèsties per 
sorolls i vibracions. 

Propostes d’actuació 

Com propostes d’actuació encaminades a minimitzar l'impacte mediambiental sobre l’Atmosfera 
per la construcció de les obres projectades, a desenvolupar pel Contractista en funció dels seus 
propis procediments d’execució s'inclouen, sense que la relació sigui limitativa, les següents, 

 Establir l’horari de treball a l’obra de dilluns a divendres entre les 8 i les 20 hores. Fora 
d’aquests dies i horaris, únicament estaran permeses les activitats que tinguin 
autorització específica per part de l’Ajuntament. 

 Realitzar previ a l’inici de l’obra, un estudi de sorolls i vibracions en els punts de 
sensibilitat acústica. L’impacte acústic dependrà de les característiques del focus 
emissor, de la distància dels possibles receptors i de la seva sensibilitat. 
Qualsevol actuació que superi els llindars màxims permesos en matèria acústica es 
regirà pel “Procediment per l’autorització d’actuacions d’obres sorolloses i/o fora 
d’horari”, que tingui aprovat l’Ajuntament i el seu permís serà sol·licitat al Departament 
corresponent. 

 Materialitzar l’escomesa provisional elèctrica abans de l’inici pròpiament de l’obra, 
suprimint d'aquesta manera els generadors elèctrics. En el cas d’utilització puntual de 
grups, aquets tindran un nivell de potència sonora de com a màxim 95 dB PWL (87 dB 
de pressió acústica a 1 m) i no presentaran components tonals en l’espectre de soroll. 

 Planificar la incorporació de la maquinària i dels equips a l’obra, per optimitzar el seu ús 
i els seus consums, establint un pla concret d’itineraris. Totes les màquines portaran 
certificat d’homologació o de conformitat CE i el seu nivell d’emissió sonora i de fums 
respondrà a les comprovacions de l’ITV. 
S’adjunta relació dels equips previstos per l’execució de l’obra amb indicació de les 
hores estimades de funcionament, en base a la qual el Contractista establirà en funció 
del seu propi parc de maquinària, les mesures necessàries per a minvar l’afectació per 
emissió de gasos provocats per la construcció. 

 Equipar els motors de combustió amb silenciadors de gasos i sistemes esmorteïdors de 
sorolls i vibracions. Els martells pneumàtics disposaran d’un mecanisme silenciador de 
l’admissió i expulsió de l’aire. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa 
funcionaran amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats per 
amortir els sorolls. Els motors únicament estaran en funcionament el temps estrictament 
necessari per a desenvolupar l’activitat, parant-los quan aquests hagin d’estar aturats 
més de 3 minuts. 

 Preparar una plataforma d’accés a l’obra pavimentada, establir un pla d’ubicació dels 
acopis temporals i d’una zona destinada al parc de maquinaria. 
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 Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària, per 
minimitzar la formació de núvols de pols als accessos a l’obra. Disposar d’una màquina 
d’escombrar amb aspirador de pols incorporat. 

 Evitar la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes directes. Les caixes dels 
camions que transportin materials que puguin generar pols es cobriran amb lones en 
tots els recorreguts (interns i externs a l’obra). Es cobriran també amb lones les 
superfícies dels aplecs provisionals. 
Es faran recs periòdics d’aquelles parts de l’obra, especialment dels accessos,  
on es produeixin grans volums de pols. Es limitarà la velocitat dels vehicles  
d’obra a 10 km/h. 

 Restringir l’apilament de materials pulverulents i si són imprescindibles, localitzar els 
emmagatzematges en zones ubicades a sotavent respecte del vent dominant, 
instal·lant sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs 
de contenció, etc.) o tapant-los amb lones i mantenint-los humits. 

 Incorporar captadors de pols i humidificadors en els equips de perforació i disposar de 
màquines de via humida al tall dels paviments. Prioritzar el muntatge de la ferralla i de 
les estructures metàl·liques al taller. 
Substituir les pistoles convencionals d’alta pressió per pistoles HVLP, de polvorització a 
alt volum i baixa pressió. 

 Disposar dispositius de separació als conductes pels quals circulin fluids líquids o 
gasosos en forma forçada, connectats directament amb màquines que tinguin òrgans 
en moviment, per va evitar la transmissió de vibracions. 
Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de 
l’admissió i expulsió de l’aire. Els compressors i la resta de maquinària sorollosa 
funcionaran amb el capot tancat i amb tots els elements de protecció instal·lats, bé pel 
fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 

 Dotar els espais de treball de la il·luminació i ventilació necessària d'acord amb els 
criteris establerts en l'Estudi de Seguretat i Salut. Prohibir qualsevol activitat en l’interior 
que representi una font d’emissió de fums o de pols. En la mesura del possible, utilitzar 
la pròpia instal·lació d'il·luminació existent, com provisional en fase d'execució. 

 Establir un pla de registre d’emissions i vibracions, redactant mensualment informes 
mediambientals de control, incorporant a aquests els estudis de l'àmbit de l'obra i del 
seu entorn i les auditories de seguiment. 

 Formar al personal de l’obra perquè es comuniquen sense cridar, restringint l’ús 
d’equips de música. 

3.5. SÒL I SUBSÒL 

L’afectació de l’obra al Subsòl, en els aspectes relatius a l’ocupació de terrenys i a la gestió de 
moviments de terra, serà important donades les característiques de l’obra a executar. 

Propostes d’actuació 

Com propostes d’actuació encaminades a minimitzar l'impacte mediambiental sobre el Sòl i el 
Subsòl per la construcció de les obres projectades, a desenvolupar pel Contractista s'inclouen 
en principi, les següents, 
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 Preparar en base a la documentació aportada en el present annex, un plànol 
identificatiu de la implantació, dibuixant la ubicació de les diferents zones previstes per 
als serveis generals de l'obra, accessos, casetes, magatzems, punts de gestió de 
residus, etc. 

 Abalisar el límit real d’afectació i tancament de la zona d'ocupació estricta de l’obra, així 
com dels diferents accessos a utilitzar durant l’execució, per a evitar una major 
ocupació de sòl i preservar els equipaments urbans més pròxims. 

 Disposar de zones d’emmagatzematge aïllades del sòl, sobre zones pavimentades o 
contenidors adequats, que assegurin l'absència de contaminació. Gestionar, controlar i 
mantenir els acopis intermedis, marcant sobre el terreny l'espai a ocupar, així com les 
superfícies destinades a actuacions temporals i els accessos, per evitar afectacions 
innecessàries. 

 Revisar que la maquinària que treballa a l’obra no tingui fuites d’oli i en cas contrari 
obligar a parar-la fins a la seva reparació. Tots els vehicles i màquines que s’utilitzin 
estaran al corrent de les inspeccions tècniques que els pertoquin. 
Dotar al servei de subministrament de combustible a l’obra de sistemes que eviten els 
abocaments, protegint el sòl cobrint-lo convenientment i establint un protocol d’actuació 
en cas de vessaments accidentals. 

 Habilitar un espai per a apilar una certa quantitat de material absorbent, sepiolita o 
sorra, per tal de poder actuar amb rapidesa davant d’un vessament accidental i així 
evitar possibles afeccions a les aigües i al sòl. 

 Mantenir en tot moment les condicions d’ordre i neteja de la zona d’obra, apartant les 
runes i els materials inservibles i conservant la superfície en bon estat durant tota 
l’execució dels treballs. 

 Retirar al final de l’obra les instal·lacions, elements i demès materials auxiliars, 
restaurant les àrees ocupades per les operacions temporals i condicionant i restituint els 
accessos provisionals i els trams que hagin quedat fora d’ús. 

3.6. HIDROLOGIA 

L’afectació de l’obra a la Hidrologia, en els aspectes relatius a modificacions del drenatge 
superficial o de les aigües subterrànies, es considera que serà important, donada la singularitat 
de l'obra projectada, però el Projecte incorpora les obres d’adaptació dels sistemes de drenatge 
preexistents, així com la construcció de tres obres de drenatge transversal, a les que cal sumar 
el pont a desenvolupar en un altre projecte. Caldrà controlar també el possible abocament de 
materials i deixalles a l’exterior. 

Propostes d’actuació 

Respecte d’aquest vector d’impacte, el Contractista haurà de preveure els següents temes, 

 Executar drenatges i pendents adequades amb rases perimetrals per a preservar i 
delimitar les zones d’implantació d’obra i evitar la contaminació del sòl. 

 Construir i conservar els desguassos provisionals que es precisin per a garantir les 
condicions de drenatge superficial en tota la superfície d’actuació i la seva connexió a la 
xarxa de clavegueram. 
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 Habilitar un espai de neteja de la maquinària i d’abocament controlat situat lluny 
d’embornals i altres elements que lo puguin posar en contacte amb la xarxa de 
sanejament o amb les aigües superficials. 

 Impermeabilitzar les àrees destinades al parc de maquinaria. Disposar els acopis de 
materials garantint que no pot existir arrossegaments al medi hídric. 

 Evitar la reposició d’olis i combustibles a l’obra i sempre que sigui inevitable, fer-ho lluny 
de la xarxa de drenatge i de clavegueram i protegint el sòl amb elements 
impermeabilitzants que permetin retenir les possibles pèrdues. 

 Controlar que els abocaments d’efluents al clavegueram compleixen els valors 
establerts per la legislació vigent. 

 En el cas d’utilitzar processos que generin llots, beurades o resines, disposar a l’obra 
d’una instal·lació que permeti el seu tractament físic o químic, eliminant els residus 
finals amb camió cisterna a través d’un centre gestor autoritzat. 

3.7. ENERGIA 

Tota obra de construcció implica un consum energètic i d’aigua. El seu control i disminució serà 
un objectiu prioritari a complir, atenent a la seva importància des del punt de vista ambiental, 
econòmic i de rendibilitat d’obra. 

Per a l’execució de l’obra es preveu una escomesa elèctrica de 20 KVA, suficient per als equips 
de soldadura, tall i fratassat i per a la il·luminació de l’àmbit d’actuació i una escomesa d’aigua 
de 2 m3/h per a la caseta de serveis higiènics i per als treballs de neteja de vehicles. 

Propostes d’actuació 

Respecte d’aquest vector, el Contractista haurà de preveure els següents conceptes, 

 Materialitzar les escomeses provisionals, tant d'energia elèctrica com d'aigua, abans de 
l’inici pròpiament de l’obra, suprimint d'aquesta manera la utilització de grups 
electrògens i la seva contaminació. 

 Avaluar i vigilar els consums d'aigua i d’energia elèctrica, per a identificar desviacions i 
fixar objectius d'estalvi. 

 Controlar l’energia reactiva i disposar de detectors de presencia i de temporitzadors per 
la llum. Utilitzar llums amb cèl·lules d’energia de baix consum. 

 Racionalitzar l’ús de l’aigua a l’obra, disposant temporitzadors als punts de consum i 
utilitzant fluxòmetres en lloc d’aixetes. 

 Establir un pla de recorreguts de la maquinària en l'interior de l'obra i planificar els 
temps d’ús dels equips parant-los en períodes d’espera. 

 Adequar la potencia dels equips als treballs a realitzar, disposant de maquinària amb 
catalitzadors de tres vies i disminuint el consum de combustibles fòssils. 

 Emprar equips elèctrics amb motors d’arrencada progressiva mitjançant variadors de 
freqüència o bé motors d’alta eficiència que redueixen el consum energètic. 

3.8. VEGETACIÓ 

Sens dubte, en un projecte de carreteres, un dels factors ambientals amb un nivell d’afectació 
més important per part de les diferents causes d’impacte que pot produir un projecte d‘aquest 
tipus, és la vegetació. 
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Molts dels impactes que tenen lloc sobre la vegetació de l'àrea afectada per la construcció d'una 
gran estructura o obra depenen de la cura que tenen les empreses constructores i també del 
control que s'estableixi sobre aquestes per part dels responsables corresponents. Una mateixa 
carretera pot tenir un impacte més o menys sever en funció de com es portin a terme les obres. 

Propostes d’actuació 

Respecte d’aquest vector d’impacte, el Contractista haurà de preveure els següents temes, 

 Ubicar adequadament lluny de les zones més sensibles o zones arborades els 
aparcaments de vehicles i maquinària pesant, parc de treball, zones d’abocadors 
temporals de terres, etc. durant tot el temps que duri l'obra per no afectar les comunitats 
vegetals. 

 Delimitar d'una manera clara i duradora els límits d'ocupació de la traça per no donar 
lloc a una ocupació exagerada, ni a un desbordament excessiu del terreny. En aquest 
projecte concret serà fonamental portar un control estricte en la zona de vegetació 
propera al torrent de la Vallensana. La millor manera de delimitar-ho, en un tram curt 
com és aquest projecte, seria amb cinta plàstica. 

 Limitar el trànsit de vehicles i maquinària a una sèrie de camins i vies concretes, 
prèviament establertes,  per  afectar el mínim possible la resta de l'entorn i de manera 
molt especial tot el paratge de la riera. 

 Prohibir la circulació de tot tipus de vehicles camps a través o per camins diferents als 
marcats durant la fase de construcció. 

 Caldrà portar a terme un control de totes aquelles activitats que poden afectar a la 
qualitat de la capa edàfica  ja sigui per pèrdua de qualitat, compactació, contaminació 
directa o indirecta. 

 La pol·lució motivada pel pas constant de vehicles i maquinària en terrenys no asfaltats 
pot provocar gran quantitat de pols que es dipositaria sobre la vegetació propera i 
afectaria la seva vida normal en quedar tapats part dels estomes, dificultant l'intercanvi 
d’oxigen de les fulles amb l'atmosfera.  

 Un cop quedi enllestit el nou traçat i ampliació de la carretera, procurar la perfecta 
reposició dels indrets afectats amb dipòsits, abocadors, accessos i altres parts auxiliars 
de l'obra, per procurar la ràpida regeneració de les espècies vegetals que hi havia. 

 Exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en les obres projectades, 
especialment en les zones a on el medi natural sigui més sensible (torrent de la 
Vallensana i zones forestals). 

 També en els nous talussos, tant en terraplens com en  desmunts que ho permetin, es 
crearan nous hàbitats que seran  repoblats, sempre que sigui possible amb espècies 
autòctones pròpies de la zona. 

 Igualment es podran enjardinar i repoblar les illetes, rotondes, zones mortes i altres 
espais tancats entre les diferents vies aparegudes per la construcció de la carretera. 

3.9. FAUNA 

El viabilitat de les comunitats animals d’una zona concreta consisteix en analitzar el passat i el 
present per poder preveure el seu futur. La fauna és un recurs natural que es distingeix per la 
seva facilitat en adaptar-se al medi natural, dins determinats límits, en circumstàncies 
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mediambientals canviants. Precisament aquesta capacitat d’adaptació i mobilitat de la vida 
animal és un factor important per la seva conservació. 

Davant qualsevol canvi del medi, el gran dilema és saber en quin moment es sobrepassen els 
límits suportables per a tota la comunitat animal i com fer-ho per analitzar-les cada una, 
independentment ja que són un món apart. Es fa necessari establir els canvis procurant no 
superar mai aquests límits, per afectar el mínim possible la vida animal de la zona. 

Propostes d’actuació 

Respecte l’impacte sobre la fauna, el Contractista haurà de preveure els següents conceptes, 

 Caldrà planificar l’execució de l’obra d’acord amb els cicles naturals de les espècies 
presents, especialment les activitats de major risc com les voladures, moviments de 
terres, desbrossades, etc. Es buscarà portar-les a terme en períodes de baixa 
sensibilitat, no coincidint amb èpoques d’aparellament, reproducció, nidificació, etc. 

 Caldrà buscar mesures per adequar el pla d'obra de manera que no coincideixi, 
especialment l'inici de les obres, amb els treballs de tallada d'arbres, desbrossada, 
moviments de terres... amb el període reproductor de la fauna dels voltants. 

 Ubicar adequadament, lluny de les zones sensibles, els aparcaments de maquinària i 
vehicles pesants, així com les àrees de treball i magatzems. 

 Mantenir els nivells d’humitat i aigua en les rieres, canals i recs, no tallant ni limitant el 
pas d’aquestes vies fluvials per tal de no afectar tota la fauna aquàtica o d’altres 
animals lligats a aquest medi. 

 Deixar sempre passos concrets pel trànsit dels animals, inclosos els grans mamífers, 
perquè puguin anar d’un costat a l’altre de l’estructura. Els animals acostumen a 
aprofitar les canalitzacions de rius, ponts i determinats camins o passos, tant inferiors 
com superiors, sobre l’estructura viària.  

 Per tal de corregir l'efecte barrera que suposen per a la fauna les infraestructures 
lineals, cal condicionar les obres de drenatge com a pas de fauna. Les mesures per 
emprendre estan en funció dels grups faunísitics que les han d'utilitzar, però 
bàsicament consisteixen en dimensionar els tubs augmentant la secció en funció de la 
longitud del drenatge. 

 Si el pas es fa amb tubs corrugats, estendre una capa de terra o formigó a l'interior del 
drenatge  per tal d'uniformar la superfície de pas. 

 Els passos inferiors que es construeixen per restituir camins poden ésser utilitzats per la 
fauna com a indrets de pas i si es fa necessari caldrà condicionar-los perquè actuïn 
com a tal assegurant el drenatge de les aigües, deixar vorals amb substrat natura, 
sense pavimentar, si el camí és asfaltat. 

 Si la nova infraestructura actua com a barrera física pels desplaçaments d'animals o 
tanca algun corredor biològic, es poden preveure passos específics pel pas de fauna en 
els indrets més sensibles. 

 Limitar el trànsit de vehicles durant la construcció a una sèrie de camins i vies concretes 
prèviament establertes, per tal de molestar el mínim possible i deixar racons tranquils 
pels animals. 

 Exigir a les empreses constructores les màximes precaucions en les obres projectades i 
especialment en les zones més sensibles. 
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3.10. PAISATGE 

Habitualment, la construcció d’una nova via de comunicació important o la modificació d’un 
traçat pot suposar un impacte paisatgístic gran, ja que s’introdueixen en el medi línies rectes 
que solen ser discordants amb les formes ondulades pròpies del terreny.  

També provoquen un impacte cromàtic notable la construcció d’una nova carretera o 
modificació de l’existent, per l’aparició de terrenys sense vegetació, pel propi color de la 
carretera o per la utilització de materials propis de la infraestructura (asfalts, formigons, tanques, 
etc.) , dins un entorn agrícola o periurbà com és el cas que ens afecta. 

Propostes d’actuació 

En fase d’execució d’obra, el Contractista haurà de tenir en compte els següents punts, 

 Controlar que les zones d’emmagatzematge i les activitats auxiliars no creïn impacte 
visual ni afectin la població, tant interna com externament al recinte d’obra. 

 Vetllar pel correcte estat de conservació i neteja dels serveis generals d’obra, casetes, 
serveis higiènics, zones de càrrega i descàrrega i tractament de residus. 

4. FORMACIÓ DEL PERSONAL 

Resulta fonamental que els treballadors, que en definitiva són els responsables finals de 
l'execució de l'obra, coneguin, entenguin i participin activament en la consecució de la 
sostenibilitat del Projecte. Per això, el Contractista preveurà la formació dels operaris en els 
procediments de treball i en el coneixement dels residus per a reduir-los i minimitzar-los en 
origen, directament en el propi tall. 

En concret es promourà i fomentarà la implantació d’un protocol de bones pràctiques 
mediambientals, incloent els aspectes d’ordre i neteja dels àrees de treball, d’estalvi energètic, 
de formació per conscienciar i evitar al màxim l’ús indegut dels materials i equips i de correcta 
gestió dels magatzems i acopis, determinant també les actuacions prohibides, abocament d’olis 
usats, dissolvents, restes d’enderrocs, escombraries, etc. 

És important que els treballadors i els responsables de l’obra tinguin els coneixements adequats 
sobre la gestió dels residus, incidint en la importància que adquireix la segregació en origen  
com a base per complir els objectius de gestió i, al mateix temps, per aconseguir una  
rendibilitat adequada. 

En definitiva es contempla la realització d’una instrucció específica dels treballadors per  
reduir l’afectació ambiental i garantir que coneixen els símbols de perillositat i interpreten els 
conceptes de risc. 

S’aprofitaran les reunions de Seguretat i Salut per informar al personal de quina manera s’ha de 
comportar per donar compliment a les actuacions que es proposen en el present annex. 
Aquestes reunions es faran per cada subcontracta que entri a l’obra i portant un seguiment amb 
llistes on signarà cadascun dels operaris conforme ha rebut aquesta formació. 

A l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte, es preveuen ja les reunions i xerrades mínimes que 
es considera necessari realitzar per tal de donar compliment a tots els aspectes relacionats amb 
l’execució de l’obra i recollits en aquest annex. 
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5. SEGUIMENT AMBIENTAL 

Per tal que les mesures proposades es duguin a terme de manera convenient, s’establirà un 
Programa de Vigilància Ambiental. Aquest programa tindrà per objectiu realitzar un control 
directe de les accions del Projecte, que en fase d’obra puguin malmetre algun factor ambiental, 
així com millorar les mesures a preveure respecte dels diferents vectors d’impacte. 

De la mateixa forma es desenvoluparà un Pla d’Emergències Mediambientals, amb la missió 
d’assegurar una ràpida resposta davant d’una situació sobrevinguda durant l’execució, incendi, 
explosió, inundació, abocaments accidentals, etc. 

Es faran Auditories Ambientals per a comprovar el correcte funcionament i compliment del 
sistema de gestió mediambiental, verificar el seu grau d’implantació, controlar els estàndards de 
qualitat dels materials i medis utilitzats, detectar impactes no identificats, establir accions 
correctives i en definitiva, facilitar les labors de vigilància ambiental. 

Aquesta auditories es fonamentaran en assajos específics de seguiment i control, sonometries, 
emissions de pols i partícules, nivells de vibració, sols contaminats, anàlisis d’aigües 
d’abocament, vessaments accidentals, bombeig de detritus i la seva retirada en camió cisterna, 
eliminació de residus, seguiment dels centres gestors autoritzats, etc. 

Quan una inspecció resulti no acceptable, es registrarà una no conformitat, que pot ser poc 
important (de correcció immediata) o greu; en aquest últim cas, apareixerà una acció correctora 
per deixar constància escrita de la solució proposada per al problema concret. 

6. LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA 

Com a supletòries i complementaries de les disposicions específiques en aquesta matèria 
contingudes al document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques del Projecte, es tindrà en 
compte la següent legislació de referència. 

General 

 Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 “Promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques” (DOGC 25/11/91), aprovat per 
Decret 135/95 de 24 de març de 1995. 

 Real Decreto 505/07 de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

 Ordenança General del Medi Ambient Urbà de l’Ajuntament. 
 Normativa específica inclosa a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. 

Població 

 Ordenança sobre supressió de barreres arquitectòniques a la via pública, de 27 de 
març ‘79. 

 Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de la ciutat de Barcelona, 
aprovada el 27 de novembre de 1998. 

Residus 

 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la que es regula la gestió dels olis usats i de 6 de 
setembre de 1988, sobre el tractament i eliminació dels olis usats. 
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 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE, de la 
Comissió, de 3 de maig, modificada per les Decisions de la Comissió, Decisió 2001-
118, de 16 de gener, Decisió 2001-119, de 22 de gener i per la Decisió del Consell 
Decisió 573-2001, de 23 de juliol. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la Llista Europea de Residus. 

 Llei 15/2003, de 13 de juny, modificant la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels 
residus de la Generalitat de Catalunya. 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i enderroc. 

Atmosfera 

 Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la 
qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera. 
 Reial Decret 524/2006, de 28 d’abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 

22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l’entorn degudes a 
determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

Materials 

 Instrucció del formigó estructural (EHE). 
 Mesura de Govern de política responsable de compra de fusta (desembre de 2003) i 

Decret d’Alcaldia per a la compra responsable de fusta (juliol 2004). 

Sòl i Subsòl 

 Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal, publicada 
al BOP de 22 de maig de 1991. 

 

Hidrologia 

 Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 
residuals. 

 Real Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’aigües. 

 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, de modificació del RD 849/1986, d’11 d’abril, pel 
qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

Flora i Fauna 

 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, 
de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 
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biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres. 

 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Paisatge 

 Decret 78/2002 de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

7. CONCLUSIÓ 

Amb les propostes d’actuació comentades relatives a la minimització de l’impacte ambiental 
dels principals vectors identificats en el Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la 
Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, es considera haver establert 
suficientment les bases necessàries sobre les quals el Contractista haurà de instrumentalitzar 
les seves propostes concretes mediambientals, pel que s’estima haver complert l’objectiu i en 
conseqüència es presenta a la superioritat, sotmetent-lo a la seva aprovació. 

 

Barcelona, febrer de 2015 

L’Autor de la Memòria Ambiental 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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APÈNDIX NÚM. 1 

 

 

LLISTAT DE CONSIDERACIONS AMBIENTALS 

D/X: Consideració tinguda en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o a observar en 
l’execució de l’obra (X). En el cas de donar-se en ambdues situacions, s’anota (D/X). 

Valoració: Puntuació entre 0 i 3 de la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància que haurà de ser tinguda en 
compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han fixat aspectes ambientals amb valoració de 3, de compliment obligat per la legislació vigent o 
per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB com a conseqüència de disposar d’un 
sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració sigui superior a 2, es marca aquest requadre conforme es té en 
compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X), 
segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar-se supòsits amb puntuació 3 
(addicionals als fixats), es valoren com a significants el 20% dels aspectes valorats amb 2 punts. 

 

FLORA I FAUNA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals 
i/o animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, 
LIC, HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se.  
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D 1   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 1   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, 
etc.); minimització de la destrucció vegetal, les zones 
pavimentades, les afectacions a aigües subterrànies i superficials, 
revegetació amb espècies vegetals autòctones, etc. 

D 2 D 

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D/X 1  
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i 
les molèsties a la fauna. X 2 X  

(∗)Senseaplicacióal no existiraquest aspecte ambiental en l’àmbit d’actuació de les obres. 
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FLORA I FAUNA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada 
directament per l’obra. X 1 X  

1.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries 
com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, 
modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 1  Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge 
de les aigües durant la construcció i durant l’ús (contaminació, 
disminució de cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment del 
risc d’inundació. 

D/X 3 D/X 

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals). 

D 1  
 

2.5 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin 
el consum d’aigua. D/X 2 D/X  

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa 
de clavegueram. 

D 3 D 
 

2.7 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. D 2 D  

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers, etc.), tal com 
estableix la Llei d’Aigües (RD Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera, etc.), exceptuant quan aquests siguin 
utilitzables com rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal 
com estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 X Sí 

2.10 Avaluació i minimització del consum d’aigua que precisen les 
diferents unitats d’obra. X 3 X  

2.11 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra 
com en fase d’obra acabada. D/X 3 D/X  

SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 
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SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les 
àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de 
l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a 
les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la 
dinàmica de sedimentació i erosió. 

D/X 2 D/X 

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 2 D  

3.4 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra 
als efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 2 D/X  

3.5 Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts 
d’obtenció de préstec tenint en compte la distància a l’obra i 
contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 1   

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 2 D/X  

3.9 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants 
de terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de 
gestió de residus de construcció i demolició. 

D/X 2 D/X Sí 

3.10 
Planificació de les activitats complementàries en punts on 
l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos i 
dipòsits de materials. 

X 3 X 
 

3.11 
Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda per 
l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones que s'han 
desforestat.  

X 3 X 
 

3.12 

Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus  (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.13 Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. X 3 X  

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. (3) D/X 3 D/X  
 
 
 
 
 
 
 

1Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin 
en compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació 
i les que afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la 
fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant 
l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 
 
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge 
i altres formes de valorització. 
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ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús,  
preveient mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica 
de la zona (4).  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 
l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 
instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de 
velocitat, tapes de pous de registre col·locades correctament, etc.). 

D/X 1   

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica. La maquinària d’obra ha 
de portar l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica 
garantit i anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 
les “lluminàries”, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del  
medi nocturn. 

D 3 D Sí 

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la 
finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 
lluminosa nocturna o contaminació lluminosa i reduir la llum  
intrusa o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07). 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 3 X  

4.6 

Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  

D 2 D  

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries 
i elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, 
edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 D Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot 
arrossegar). 

X 3 X 
 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 
compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 
procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 
petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 2 D 

 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 X Sí 

 
 
 
 
 
 
 

4Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’Ajuntament del municipi. 
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MATERIALS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 
compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 
procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 
petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 2 D  

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la 
normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la deconstrucció.(5) 

D 1   

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea. (6)  

D/X 3 D/X  

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar 
materials de llarga durabilitat i en coherència amb la vida de l’obra 
contemplada pel projecte. (1) 

D/X 3 D/X  

5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. (2) 

D 1  
 

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC, etc.). 

D 2 D  

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 2 D  

5.8 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D/X 3 D/X  

5.9 Ús de materials prefabricats. D 1 D  

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients 
de seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal 
com estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

X 3 X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 Matxuqueix dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats. 
(1) (2) D/X 1   

6.2 Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 
l’obra. (1) (2) D/X 1   

 
 
 

5Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts 
procedents d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de 
condicionament o de rebliment. 
 
6 Es pot consultar la relació de productes i serveis amb distintiu a la pàgina web següent, 
http:// mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
  Es pot consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea a la pàgina web següent, 
http:// mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
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RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.3 Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres.  (2) D/X 0   

6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).  (1) (2) 

X 1 X 
 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat i en coherència amb la vida 
de l’obra contemplada pel projecte. (1) 

D/X 3 D/X 

 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 

D 1  
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's, etc.). 

D 2 D 
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D 1   

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. (7) 

D/X 3 D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

7.1 Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. D 2 D  

7.2 Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. X 2 X  

 
 
 
 

7Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 
transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids 
termoconductors, equips subterranis de mines amb fluids hidràulics i recipients que contenen quantitats residuals, 
sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb 
fluids que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, 
amb PCB en una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat 
amb PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 
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POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 3 D/X  

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del  
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i  
FM 730.02.03). 

D 3 (∗) D Sí 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. X 2 X  

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. D/X 3 D/X  

8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries 
i elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, 
edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 (∗) D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions, etc.). X 2 X  

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. X 1   

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 3 (∗) D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

D/X 3 D/X Sí 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 1   

 

REFERÈNCIES LEGALS 

(Referències complementàries a les indicades en el punt 6 de la Memòria Ambiental del Projecte) 

Vector ambiental: flora i fauna 

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès 

Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, 

de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la 
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biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, 

pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Vector ambiental: hidrologia 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la  
Llei d’Aigües. 

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes. 

Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 
residus de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de  

27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen. 

Vector ambiental: materials 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

Vector ambiental: atmosfera 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els 
annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció  
del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
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Vector ambiental: població 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’annex I del RD 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de  
27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de l’u de febrer i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de 
construcció i de demolició, en les obres definides en el del Projecte “Construcció d’un nou 
Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

2. OBJECTIU 

El Promotor serà el productor de residus i per tant, haurà de vetllar pel compliment de la 
normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i 
altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objectiu d’assolir un 
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI 

Segons la normativa legal vigent, art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, sobre ‘‘Obligacions del 
Productor de Residus de la Construcció i Demolició’‘, l'Estudi de Gestió de Residus de la 
construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte de l’obra i ser coherent amb el 
contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestió dels residus dintre o 
fora de l’obra, així com contenir com a mínim els documents següents, 

Memòria. Descriptiva de la identificació dels residus que es preveu que generi l’obra amb 
l’avaluació i codificació d’acord amb la llista europea de residus, les mesures per a la prevenció 
de residus i les operacions de reutilització, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els 
residus generats. 

Plec. Prescripcions, normes legals i reglamentàries aplicables del Plec de Condicions Tècniques 
del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 

Plànols. Documentació gràfica necessària per senyalitzar la ubicació dels contenidors i les 
zones de trànsit i d’aplec. 

Pressupost. Definició de totes les unitats i elements de gestió dels residus a l’obra que hagin 
estat definits o projectats amb la quantificació i valoració de cada activitat i del conjunt de 
despeses previstes per l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 

Definicions (art. 2 RD 105/2008 i art. 3 Llei 22/2011) 

 Residu de construcció i d’enderroc, qualsevol substància o objecte generat en una 
obra de construcció o de demolició, del qual el seu posseïdor (Contractista) es 
desprendrà o tindrà intenció o obligació de despendre’s-en. 

 Residu especial, residu que presenta una o diverses de les característiques perilloses 
enumerades en l’annex III de la Llei 22/2011 i els que puguin aprovar-ne de conformitat 
amb el que estableix la normativa europea o els convenis internacionals, així com els 
recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert, residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, 
químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona 
físicament ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta 
negativament altres matèries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni 
lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el 
contingut de contaminants del residu i l’ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser 
insignificants i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 

 Residu no especial, tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 

Productor de residus de construcció i de demolició (Promotor) 

 Persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
de demolició. En les obres en què no sigui necessària llicència urbanística, es 
considerarà Productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte de l’obra de construcció o de demolició. 

 Persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 Importador o adquiridor de residus de construcció o de demolició en qualsevol estat de 
la Unió Europea. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista) 

 Persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de 
demolició i no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 
Posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de 
demolició, com el Contractista, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i de demolició els 
treballadors per compte aliè. 

Àmbit d’aplicació 

L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcció i de demolició 
definits en el seu art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la 
mateixa obra o en una altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí de reutilització 
(art. 3a). 

Als residus que es generin en obres de construcció o demolició i estiguin regulats per legislació 
específica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de demolició, 
els serà d’aplicació el R.D. 105/2008 en els aspectes no contemplats en aquella legislació. 
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Obligacions del Productor de residus 

Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

Obligacions del Posseïdor de residus 

Les obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la generació de 
residus de construcció i de demolició durant l’obra, s’indiquen en la següent taula, 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
los al mateix emplaçament.   

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a l’obra 
sense gairebé generar residus.   

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, 
la quantitat de material a emprar.   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i 
regulades en el Plec de Condicions Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar 
la realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el Projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat, considerant en el procés 
de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial 
de reciclabilitat o bé preveient fixacions fàcilment desmuntables, de manera que en sigui viable 
la separació una vegada finalitzada la seva vida útil 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció, com 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planificat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipòsits de materials i 
de residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.    

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació 
posterior.   

12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distància a 
l’obra i contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.   

13 S’ha estudiat la qualitat i la composició del terreny on se situarà l’obra a efectes del seu futur 
reaprofitament i tractament.   

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte 

(betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC, etc.).   

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra 

(contenidors, sacs, etc.)   

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.   

19 (Altres bones pràctiques)   
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6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

Classificació LER i estimació dels residus 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució s’ha determinat 
mitjançant l’anàlisi detallat de les diferents unitats en que es troba dividida l’obra. La seva 
relació, segons la separació selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent, 
marcant amb un asterisc tots aquells materials considerats perillosos,  

  Total de l’obra 
Material i Codi LER Codi Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses  

170107 626,31 272,31 

Formigó  170101 -- -- 
Teules i materials ceràmics 170103 -- -- 
Vidre  170202 -- -- 
Metalls barrejats 170407 -- -- 
Fusta 170201 -- -- 
Plàstic 170203 -- -- 
Envasos de paper i cartró 150101 -- -- 
No especials 170904 -- -- 
Especials* 170903 -- -- 
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses 170504 18.727,73 9.856,70 

Inventari de residus especials 

Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials 
que es generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de 
reforma, s’inclou en la següent pàgina un inventari d’aquest tipus de residus. 
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Inventari de residus especials per a les activitats de nova construcció 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
DE NOVA CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o 
reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  Sí No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; 
MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ    

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per aquestes 150101*   

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 
adhesius, silicones, aerosols, etc.) 

150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ 
DE PINTURA I DE VERNÍS    

- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080117*   

- Residus de decapants o desenvernissants 080121*   
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o 

altres substàncies perilloses 080111*   

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA 
DISTRIBUCIÓ I LA UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE 

   

- Dissolvents 
070103*/ 
070403*/ 
070404* 

  

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS 
(INCLOENT ELS PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies perilloses 080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I 
DE FIBRES ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus 
mesclats) que contenen substàncies perilloses 170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   
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Inventari de residus especials per a les activitats d’enderroc 

Anàlogament es llisten els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES 
ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, reparació o 
reforma) 

codi LER S'ha 
detectat? Quantitat 

  Sí 
 

No 
 T m3 u. 

TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses 

(terres contaminades) 170503*      

AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, 

granotes, caretes, etc.) 170605*      

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri 

defectuoses 200121*      

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      

- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir 
substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, 
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.) 

(el codi CER 
dependrà 

del tipus de 
residu) 

     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els 
residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 170903*      

 

(5) Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben 
barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques 
ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc.). Les fibres 
d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per tant, el risc d'amiant és en funció de la 
quantitat de fibres que es troben en suspensió de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir 
amiant caldrà demanar, amb suficient antelació, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir 
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent 
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7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a, 

 L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 
 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
 La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i de demolició i la distància 

als dipòsits controlats, així com els costos econòmics associats a cada opció de gestió, 
etc. 

Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuació s’adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestió de 
residus dintre de l’obra, 

 FITXA RESUMDE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a 
continuació (segons RD 105/2008) 
 Formigó, 80 t 
 Maons, teules, ceràmics, 40 t 
 Metall, 2 t 
 Fusta, 1 t 
 Vidre, 1 t 
 Plàstic, 0,5 t 
 Paper i Cartró, 0,5 t 

 Especials  

 Zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 
d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents, 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 Contenidor per a inerts barrejats  Contenidor per a inerts formigó 
 Contenidor per a inerts ceràmica  Contenidor per a d’altres inerts 
 Contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 Contenidor per a metall      Contenidor per a fusta 
 Contenidor per a plàstic   Contenidor per a paper i cartró 
 Contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 Contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inerts + No Especials:   Contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci 
un tractament previ. 

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix 
emplaçament. 

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant, (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada 
matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord 
amb la separació selectiva prevista. 

 
 
 
 
 
 

      
      

        
      

      
      

         
      

        
      

      
      

        

           

          
      

           

          
      

             

      
      

         
     

     

   
  

  
 

     

           
     

      

Apèndix núm. 2 – Estudi de Gestió de Residus      Pàg. 7 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

 FITXA RESUMDE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
 Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 
 

 No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus 
no especials). Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas 
d’optar per una separació selectiva més exigent, cal un cartell específic per a cada tipus de residu, 

Fusta  
(LER 170201) 

Ferralla  
(LER 170407) 

Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic  
(LER 170203) 

Cables elèctrics 
 (LER 170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als Residus 
Especials de manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als 
Residus Especials; no obstant això, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols 
de perillositat que identifiquen cadascun d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors 
d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat, 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable E: Explosiu 

    
N: Perillós per al 

medi ambient O: Comburent Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4  Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge       
 Planta de transferència       
 Planta de selecció       
 

Dipòsit  626,31 272,31 E-921.06 DIPOSIT CONTROLAT 
DEL PAPIOL  

 
 

Residus No Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 Reciclatge:       
 Reciclatge de metall       
 Reciclatge de fusta       
 Reciclatge de plàstic       
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 Reciclatge paper-cartó       
 Reciclatge altres       
 Planta de transferència       
 Planta de selecció       
 

Dipòsit  18.727,73 9.856,70 E-921.06 DIPOSIT CONTROLAT 
DEL PAPIOL  

 
 

Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  
 

 Instal·lació de gestió de  
    Residus Especials  

     

     

8. MARC LEGISLATIU 

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, en el Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques 
d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’adjunta una relació dels requisits legals aplicables tant 
per l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus a desenvolupar pel 
Contractista. 

9. PLÀNOLS 

En el Document núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’ha inclòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execució amb l’objecte de poder 
adaptar-se a les característiques reals de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb 
Direcció d’Obra. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

En el Document núm. 3 Plec de Condicions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus 
s’han inclòs els articles que seran d’aplicació a la gestió de residus, com document 
complementari al Plec de Condicions del Projecte. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs que es preveu es generaran en 
l’obra ascendeix a la quantitat en Execució Material de 128.502,92 € (CENT VINT-I-VUIT MIL 
CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIM). 

En el Document núm. 4 Pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus s’han inclòs els 
amidaments i els abonaments definits per a la gestió d’aquests residus. 

Confirmar que els amidaments i el pressupost referent a l’Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i de demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document 
núm. 4, en capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008. 
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12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI 

El present Estudi està format pels següents documents. 

Document núm. 1 - Memòria 

Document núm. 2 - Plànols 

Document núm. 3 - Plec de Condicions Tècniques 

Document núm. 4 - Pressupost 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

 

 

Com document núm. 2 “Plànols” de l’Estudi de Gestió de Residus del Projecte “Construcció d’un 
nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, s’inclou un plànol de la 
planta de l’obra, on s’especifica la ubicació proposada de les instal·lacions previstes per a la 
separació, la classificació, l’emmagatzematge, la manipulació i d’altres operacions de gestió de 
residus de la construcció i dels enderrocaments dins de l’obra. 

Aquest plànol podrà ser modificat posteriorment en fase d’execució amb l’objecte de  
poder adaptar-se millor a les característiques reals de l’obra, sempre amb l’acord previ  
de Direcció d’Obra. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, per a la redacció del Projecte “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la 
Vallensana amb enllaç a la BV-5011”. 

2. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus a 
realitzar pel Contractista i de la seva materialització en obra. 

El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E.G.R. seguint, com a mínim, el 
tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Per 
tant, haurà d’incorporar, 

 Mesures de minimització i prevenció de residus. 
 Estimació de la generació de residus. 
 Operacions de gestió de residus. 
 Plec de condicions tècniques. 
 Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
 Pressupost. 
 Documentació addicional referent a, 

 L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
 Pla de formació d’obra. 
 Documentació de control d’obra. 

Un cop sigui aprovat pel Promotor i per Direcció d’Obra, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

3. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES 

A continuació s’estableix la definició dels agents que intervenen en el fet constructiu i estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als continguts de, 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als 
efectes dels residus.  

Apèndix núm. 2 – Estudi de Gestió de Residus      Pàg. 1 
 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 
 

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de 
treball i la influència dels factors ambientals, tots relacionats amb la fase de producció 
de residus de construcció i de demolició. 

Productor de residus de construcció i de demolició (Promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat Promotor, 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 
o de demolició; en les obres en què no sigui necessari llicència urbanística, es 
considerarà Productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble 
objecte d’una obra de construcció o de demolició. 

 La persona física o jurídica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o 
d’una altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o de demolició. 

Obligacions del Promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la demolició 
segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i de la demolició i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció (legislació autonòmica), 

1. A part dels requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el Promotor haurà de 
complir les següents obligacions, 

a) Incloure en el Projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim, 

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de 
construcció i de demolició que es generaran a l’obra, codificats d’acord amb la llista europea de 
residus determinada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus o norma que  
la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del Projecte. 

3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus 
que es generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la separació dels residus a l’obra, en particular, pel compliment per part 
del Posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, 
en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de 
l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques 
particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de Direcció d’Obra. 
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6è Les prescripcions del Plec de Condicions Tècniques del Projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i de demolició que 
formarà part del pressupost del Projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolició, de rehabilitació, de reparació o de reforma, fer un inventari dels 
residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l’Estudi de Gestió a què es 
refereix la lletra a) de l’apartat 1, així com preveure’n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la 
mescla entre ells o amb altres residus no perillosos i assegurar-ne la tramesa a gestors 
autoritzats de residus perillosos.  

d) En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi i en els termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financera equivalent 
que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb els residus 
de construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un Projecte Bàsic per l’obtenció de la llicència 
urbanística, dit Projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n, 3r, 4t 
i 7è de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment s’estableixen altres obligacions pel Productor de residus de la construcció i la 
demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010, 

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i de la demolició ha de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui, 

 La persona productora o posseïdora del residu. 
 L’obra de la qual prové el residu de construcció i de demolició i el seu nº de llicència. 
 La quantitat en tones o metres cúbics o en ambdós quan sigui possible, de residus a 

gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 
 Les persones gestores. 
 La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de residus i les persones gestores han de 
disposar d’un exemplar del document de seguiment i mantenir els exemplars corresponents a 
cada any natural durant els cinc anys següents. 

Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar a l’Ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
Aquest document és necessari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11  
del Decret 89/2010. 

Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d’obres determini la forma 
d’acreditació d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics 
del mateix Ajuntament o amb empreses acreditades externes. 
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El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel Productor dels residus. 

Tota la documentació que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en la 
documentació final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

Posseïdor de residus de construcció i de demolició (Contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, 
serà considerat Contractista, 

La persona física o jurídica que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició 
i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus 
la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o de demolició, com el Contractista, 
els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de 
residus de construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del Posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del R.D. 
105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el Posseïdor de residus 
haurà de complir amb les obligacions següents, 

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la Propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com 
portarà a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de 
demolició que es produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i en aquest 
article. El Pla, una vegada aprovat per Direcció d’Obra i acceptat per la Propietat, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra.  

2. El Posseïdor de residus de construcció i de demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per 
si mateix i sense perjudici dels requeriments del Projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a 
un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per la seva 
gestió. Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment i per aquest ordre, 
a operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels residus de construcció i de demolició a un gestor per part del Posseïdor haurà 
de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), 
en el qual figuri, almenys, la identificació del Posseïdor i del Productor, l’obra de procedència i, 
en el seu cas, el número de llicència de l’obra, la quantitat, expressada en tones o en metres 
cúbics o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats 
d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer o 
norma que la substitueixi i la identificació del gestor de les operacions de destí. Amb l’entrada 
en vigor del Decret 89/2010 s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i de demolició efectuï 
únicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, en el 
document de lliurament haurà de figurar també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al 
qual es destinaran els residus.  

4. El Posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en 
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

Pàg. 4 Apèndix núm. 2 – Estudi de Gestió de Residus 

http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_4.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm


Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

5. Els residus de construcció i de demolició hauran de separar-se en fraccions mínimes quan, 
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generació 
pel total de l’obra superi els valors següents, 

Formigó 80 t 

Maons, teules, ceràmics 40 t 

Metall 2 t 

Fusta 1 t 

Vidre 1 t 

Plàstic 0,5 t 

Paper i cartró 0,5 t 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel Posseïdor dels residus de 
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a 
l’obra no resulti tècnicament viable efectuar dita separació en origen, el Posseïdor podrà 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de 
residus de construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el Posseïdor haurà 
d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el 
seu nom, l’obligació recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma en què se situï 
l’obra, de forma excepcional i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el Projecte d’obra, podrà eximir al Posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El Posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els 
corresponents costos de gestió i a lliurar al Productor els certificats i la documentació 
acreditativa de la gestió dels residus a què es fa referència en l’apartat 3, així com a mantenir la 
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. En els certificats 
de gestió constarà la identificació de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus i d’acord a l’article 3 de la Ley 22/2011, 
serà considerat Gestor, 

 La persona o entitat, pública o privada, registrada mitjançant autorització o 
comunicació, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestió dels 
residus, en sigui o no el Productor.  

Obligacions generals del Gestor de Residus de construcció i de demolició segons l’article 7 
del R.D. 105/2008. 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el Gestor de Residus de construcció i de 
demolició complirà amb les obligacions següents, 

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un 
registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i 
en metres cúbics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada 
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per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixi, la identificació del 
Productor, del Posseïdor de l’obra d’on procedeixen o del Gestor, quan procedeixin d’altra 
operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en 
metres cúbics i destins dels productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a disposició de les administracions públiques competents, a petició d’aquestes, la 
informació continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informació referida a cada any 
natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  

c) Estendre al Posseïdor o al Gestor que li lliuri residus de construcció i de demolició, segons 
els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus 
rebuts, especificant-ne el Productor i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra de 
procedència. Quan es tracti d’un gestor que duu a terme una operació exclusivament de 
recollida, d’emmagatzematge, de transferència o de transport, a més haurà de transmetre al 
Posseïdor o al Gestor que li va lliurar els residus els certificats de l’operació de valorització o 
d’eliminació subsegüent a què varen ser destinats els residus.  

d) En el cas que freturi d’autorització per gestionar residus perillosos, haurà de disposar  
d’un procediment d’admissió de residus a la instal·lació que asseguri que, prèviament  
al procés de tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i 
derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i  
puguin arribar a la instal·lació mesclats amb residus no perillosos de construcció i de  
demolició. Aquesta obligació s’entendrà sense perjudici de les responsabilitats en què puguin 
incórrer el Productor, el Posseïdor o, en el seu cas, el Gestor precedent que hagi enviat aquests 
residus a la instal·lació. 

Coordinador de Seguretat i de Salut en obra 

El Coordinador de Seguretat i de Salut en obra serà, als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut formarà part de la Direcció d’Obra  

Funcions del Coordinador de Seguretat i de Salut en matèria de seguretat i salut en la gestió 
de residus, 

El Coordinador de Seguretat i de Salut en fase d'execució d'obra és designat pel Promotor en 
tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, 
derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, 
són les següents, 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar 
simultàniament o successivament, referides a les operacions de reutilització de 
residus i la seva gestió. 
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b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases 
de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra relacionades amb els residus de la construcció i les 
demolicions, per garantir que els Contractistes i si n’hi ha, els subcontractistes i els 
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de 
l'acció preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques 
o activitats a què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i les àrees de treball, on es tinguin previstes 

les separacions de les fraccions dels residus en l’obra mateix, tenint en compte 
les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o les zones de 
desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en 
l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i 
a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les 

deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball en la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i a les zones 
de classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el Coordinador de Seguretat i de Salut tindrà en compte els continguts de l’Estudi 
de Seguretat i Salut del Projecte 

Direcció d’Obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Direcció d’Obra, 

Al tècnic habilitat professionalment que dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions de la Direcció d’Obra en matèria de gestió de residus, 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del Contractista. 
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2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de 
Gestió de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de 
millora corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i 
presentar-los a l’aprovació del Promotor i de Direcció d’Obra. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolició i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus 
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la 
gestió de residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la 
al Promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

4. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 
legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu i sense caràcter limitatiu, es presenta una relació de requisits legals aplicables. 
El Contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 
olis usats. 

 Decret 115/1994 de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en  

dipòsits controlats. 
 Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 Decret 93/1999 de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 Decret 219/2001 d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999 de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
 Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 

ejecución de la Ley 2071986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero, sobre la Prevención y Reducción de la 

Contaminación del Medio Ambiente producida por el amianto. 
 Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

 Real Decreto 1481/2001 de 27 de. diciembre, por el que se regula la Eliminación de 
Residuos mediante depósito en vertedero. 

 Orden 304/MAM/2002 de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Pàg. 8 Apèndix núm. 2 – Estudi de Gestió de Residus 



Construcció d’un nou Accés a la Urbanització 
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011 

 Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición  
al amianto. 

 Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y la gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 Decret Legislatiu1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

 Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestió de Residus de 
la Construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i la gestió dels residus 
de la construcció i de la demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

Els amidaments i el pressupost referent a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm.4, en 
capítol independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer. 

En l'esmentat document es troba tant la justificació de les unitats d'obra relatives a la gestió de 
residus, com el seu amidament i valoració detallada. 

Aquest pressupost de Gestió de Residus s’abonarà amb certificacions mensuals, segons avanç 
de l’obra realment executada en cada període. 

6.- CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIÓ 

A continuació s’estableixen les condicions particulars d’execució de los unitats fonamentals de 
les activitats contemplades en l’E.G.R. 

Classificació dels Residus 

D’acord amb el que especifica l’article 5.5 del Real Decreto 105/2008, els residus se separaran 
en fraccions mínimes, quan de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la 
quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi els valors següents, 

 Formigó LER 170101 (formigó) ≥ 80 t 
 Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics) ≥ 40 t 
 Metall LER 170407 (metalls barrejats) ≥ 2 t 
 Fusta LER 170201 (fusta) ≥ 1 t 
 Vidre LER 170202 (vidre) ≥ 1 t 
 Plàstic LER 170203 (plàstic) ≥ 0,5 t 
 Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró) ≥ 0,5 t 

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, quedaran separats com a mínim en les fraccions següents, 

 Si es fa la separació selectiva en obra 
 Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 

contenen substàncies perilloses) 
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 No Especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 

 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició, inclosos els residus 
barrejats que contenen substàncies perilloses) 

 Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern) 
 Inerts i No Especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició 

que no contenen mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
 Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició, inclosos els 

residus barrejats que contenen substàncies perilloses) 

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus” redactat pel 
Contractista s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors estaran senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, 
d’acord amb la separació selectiva prevista. 

Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran classificats, en funció del seu destí final. 

Residus Especials 

Els residus especials es dipositaran en una zona d’emmagatzematge separada de la resta, 
durant un temps màxim de 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos estaran separats per tipus compatibles i emmagatzemats 
en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

Els contenidors de residus especials se situaran en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Quedaran convenientment 
senyalitzats tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat 
en les etiquetes. 

Els contenidors estaran tapats i protegits de la pluja i de la radiació solar excessiva. 

Els bidons que continguin líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’emmagatzemaran en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites, convenientment 
impermeabilitzades. 

La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del  
residu especial. 

Transport o càrrega i transport de Residus 

L'operació de càrrega es farà amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport portaran els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del 
material. El contenidor a utilitzar estarà adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer complirà les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 
a la maquinària que s'utilitzi. 
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Transport a obra 

Transport de terres i material d'excavació o de residus de la construcció, entre dos punts de la 
mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d’abocada seran les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus” redactat pel 
Contractista a l’inici de l’obra. 

L’abocada es farà al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus”. 

Les terres compliran les especificacions del Plec de Condicions del Projecte en funció del seu 
ús i tindran l’aprovació de Direcció d’Obra. 

Transport a instal·lació externa de gestió de residus 

El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus” i el que Direcció d’Obra no accepti per a 
reutilitzar en obra, es transportarà a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el 
tractament definitiu. 

El Contractista lliurarà al Promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim, 

 Identificació del Productor dels residus 
 Identificació del Posseïdor dels residus 
 Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nº de llicència d’obra 
 Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final, la identificació, indicant també qui farà aquesta gestió 
 Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

Càrrega i transport de material d’excavació i residus 

El transport es realitzarà en vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport es protegirà el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 

Residus de la construcció 

La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del residu. 

Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus 

Residus especials 

Cada fracció es dipositarà al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de 
tractament especificat, valorització, emmagatzematge o eliminació. 

Residus de la construcció 

La manipulació dels materials es farà amb les proteccions adequades a la perillositat del residu. 

Disposició de residus 

La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent, incloent el cànon d’abocament del residu al dipòsit controlat segons el que 
determina la Llei 8/2008. 
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L’empresa receptora del residu facilitarà al Contractista la informació necessària per 
complimentar el certificat de disposició de residus, d’acord amb l’article 5.3 del Real  
Decreto 105/2008. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST 

 

 

El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs que es preveu es generaran en 
el Projecte “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-
5011”, ascendeix a la quantitat en Execució Material de 128.502,92 € (CENT VINT-I-VUIT MIL 
CINC-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIM). 

Els amidaments i el pressupost d’aquest Estudi de Gestió de Residus forma part dels 
amidaments i del pressupost del Projecte, Document núm.4, en capítol independent, tal i com 
estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’un de febrer. 

 

El pressupost s’abonarà amb certificacions mensuals, segons avanç d’obra realment executada. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data: 03/02/15

Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0111000 m³ Aigua 1,25 1.658,4560 0,071 2.073,07

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18 0,6507 0,002 12,48

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 0,5589 0,003 10,49

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra
calcària per a formigons

17,87 3,0336 0,004 54,21

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60 387,3532 0,245 7.204,77

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra
calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

16,81 7,2617 0,006 122,07

B035U010 t Pedra de riu de 15-25 cm 27,63 43,6323 0,047 1.205,56

B0372000 m³ Tot-u artificial 18,90 3.372,1153 2,098 63.732,98

B03D1000 m³ Terra seleccionada 9,98 6.598,3036 2,169 65.851,07

B0442800 t Bloc de pedra per a formació
d'esculleres de pedra calcària
de 800 a 1200 kg de pes

13,58 44.956,7158 20,0010 610.512,20

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,30 0,8021 0,0011 82,86

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta
BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

160,16 0,0689 0,0012 11,04

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de
ruptura ràpida, tipus EAR-1

0,26 3.993,7692 0,0313 1.038,38

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

0,36 8.571,1111 0,1014 3.085,60

B064300B m³ Formigó HM-20/B/20/I de
consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

59,07 0,4000 0,0015 23,63

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m³ de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

57,38 530,6211 1,0016 30.447,04

B0710150 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm²), en sacs,
de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31 0,8700 0,0017 28,98

B0710250 t Morter per a ram de paleta,
classe M 5 (5 N/mm²), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

30,48 9,3724 0,0118 285,67

B07102A0 t Morter per a ram de paleta,
classe M 10 (10 N/mm²), a
granel, de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

32,09 1,9208 0,0019 61,64

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,09 23,9174 0,0020 26,07

B0A31000 kg Clau acer 1,15 84,4609 0,0021 97,13

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,61 52,0984 0,0022 31,78

EUR
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 2Pàg.:Data: 03/02/15

Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,42 1.004,3095 0,0123 421,81

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a
encofrat de caixa d'embornal
de 70x30x13 cm, per a 150 usos

1,75 3,0171 0,0024 5,28

B0DZA000 l Desencofrant 2,63 27,8251 0,0025 73,18

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de residus
barrejats inerts

6,68 353,8398 0,0826 2.363,65

B2RA7LP0 m³ Deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no
contaminades

3,98 14.785,0503 1,9327 58.844,50

B7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes
mínim de 250 g/m²

1,76 8.380,3750 0,4828 14.749,46

B7B1INT1 m² Feltre geotèxtil amb un pes de
150 g/m²

1,70 1.734,0000 0,1029 2.947,80

B9652AD0 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus
American o equivalent

7,54 99,5782 0,0230 750,82

B97422E1 u Peça de morter de ciment color
blanc, de 20x20x8 cm, per a
rigoles

0,93 348,7097 0,0131 324,30

B9F15100 m² Llambordí prefabricat de
formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 6 cm de gruix
tipus Bétulo o equivalent

8,23 56,2734 0,0232 463,13

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 16 surf B50/70
D (D-12), amb betum asfàltic
de penetració, de
granulometria densa per a capa
de rodadura i granulat
granític

47,95 475,0659 0,7533 22.779,41

B9H11H52 t Mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC 22 base B50/70
S (S-20), amb betum asfàltic
de penetració, de
granulometria semidensa per a
capa base i granulat calcari

45,29 749,9382 1,1134 33.964,70

BBA11000 kg Pintura reflectora per a
senyalització

8,11 3,5808 0,0035 29,04

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a
senyalització

6,00 1.083,2933 0,2136 6.499,76

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72 215,3871 0,0337 801,24

BBM11202 m² Placa complementària, de 60x30
cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

68,36 15,0000 0,0338 1.025,40

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60
cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

48,29 22,0000 0,0339 1.062,38

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre
90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

147,00 2,0000 0,0140 294,00

BBM1U170 m² Placa complementària de fins a
0,10 m² amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
elements de fixació al suport

370,90 0,1600 0,0041 59,34

EUR
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 3Pàg.:Data: 03/02/15

Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBM1U172 m² Placa de fins a 0,25 m², per a
senyals de trànsit
d'orientació,
presenyalització, confirmació,
confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
elements de fixació al suport,

258,40 0,5400 0,0042 139,54

BBM1U1AA u Placa d'acer galvanitzat
pintat per a senyals de
trànsit d'orientació en camins
rurals de 750x150 mm

112,00 1,0000 0,0043 112,00

BBM1U1AC m² Placa complementària superior
a 0,10 m² i de fins a 0,25 m²
amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport

237,14 0,1800 0,0044 42,69

BBM1U1AD m² Placa complementària d'alumini
superior a 0,10 m² i de fins a
0,25 m² amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs
elements de fixació al suport

253,65 0,3000 0,0045 76,10

BBM2AA00 m Barrera metàl·lica simple,
tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, inclòs
tanca de secció doble ona,
part proporcional de
separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars

17,46 879,5000 0,5046 15.356,07

BBM2AA0A u Extrem de 12 m mínim per a
barrera metàl·lica simple, de
qualsevol tipus, galvanitzada
en calent, inclòs tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador,
pals tubulars de 100 mm o de
120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars

343,50 13,0000 0,1547 4.465,50

BBM2UA00 m Ampit metàl·lic, tipus
PMC2/10e, galvanitzat en
calent, inclòs part
proporcional d'amortidors,
estreps, pal segons detalls
plànols cada 2,5 m, elements
de fixació, material auxiliar
i captafars

19,75 110,0000 0,0748 2.172,50

BBM2UA0A u Extrem de 4 m mínim per a
barrera metàl·lica simple, de
qualsevol tipus, galvanitzada
en calent, inclòs tanca de
secció doble ona, part
proporcional de separador,
pals tubulars de 100 mm o de
120x55 mm, xapes de reforç,
peça en angle, elements de
fixació, material auxiliar i
captafars

120,50 4,0000 0,0249 482,00

EUR
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 4Pàg.:Data: 03/02/15

Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBM31200 m² Placa d'alumini superior a
0,25 m² i de fins a 0,50 m²,
d'orientació,
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2

232,75 0,4350 0,0050 101,25

BBM3120A m² Placa d'alumini superior a
0,50 m² i de fins a 1,00 m²,
d'orientació,
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2

201,80 2,9250 0,0251 590,27

BBM3120B m² Placa d'alumini superior a
1,50 m², d'orientació,
presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb
revestiment reflectant HI
nivell 2

159,30 16,2000 0,0852 2.580,66

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

12,69 124,3058 0,0553 1.577,44

BBMZ1BAA u Suport cilíndric de fusta
tractada amb kerosota o
autoclau de 200 mm de diàmetre
i 3,00 m d'alçada per a
col·locació de placa de senyal
de trànsit d'orientació en
camins rurals

64,80 1,0000 0,0054 64,80

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini
extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de
senyals de trànsit

26,95 3,1800 0,0055 85,70

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de
diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

34,04 10,1401 0,0156 345,17

BBMZ2613 m Pal d'alumini de 140 mm de
diàmetre, designació MF del
Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

98,85 15,8000 0,0557 1.561,83

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció de pal de suport de
90 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

69,90 1,0000 0,0058 69,90

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció de pal de suport de
114 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

77,38 3,0000 0,0159 232,14

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció de pal de suport de
140 mm de diàmetre al fonament
de senyals de trànsit

90,93 4,0000 0,0160 363,72

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns
roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport
d'alumini

38,88 10,7500 0,0161 417,96

EUR
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Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BBMZZ601 u Part proporcional de brides
d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals
de trànsit

0,73 11,7945 0,0062 8,61

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó
amb forma de U i taló, de
100x70 cm i 40 cm d'alçària
mitja

39,31 30,2493 0,0463 1.189,10

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret
simple de PVC i 110 mm de
diàmetre

2,11 912,1991 0,0664 1.924,74

BD5ZINT1 u Bastiment i reixa practicable
de fosa dúctil, de
1100x1100x50 mm exteriors

115,72 7,0000 0,0365 810,04

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30
cm

7,26 28,3388 0,0166 205,74

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40
cm

10,43 16,7977 0,0167 175,20

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50
cm

14,98 332,8712 0,1668 4.986,41

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60
cm

20,89 13,6472 0,0169 285,09

BD75F000 m Tub de formigó de diàmetre 70
cm

27,47 15,7481 0,0170 432,60

BD7JINT1 m Tub de paret estructurada, amb
paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 465
mm, de rididesa anular SN 4
kN/m², segons la norma UNE-EN
13476-3

21,66 0,5000 0,0071 10,83

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de
100 cm de diàmetre i de 100 cm
d'alçària pera a base pou
circular, amb junt encadellat

94,05 1,0000 0,0072 94,05

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de
100X60X80 cm de dimensions per
a brocal de pou, amb junt
encadellat

62,55 1,0000 0,0073 62,55

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre
d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D=
18 mm

4,44 4,0000 0,0074 17,76

BDDZ7DD0 u Bastiment de 85x85x10 cm de 65
cm de diàmetre, de fosa
dúctil, per a càrrega de
ruptura de 40 T.

92,87 1,0000 0,0075 92,87

BR341150 m³ Compost de classe I, d'origen
vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat en sacs de 0,8 m³

55,88 0,9712 0,0076 54,27

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62 149,3656 0,0377 988,80

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base
acrílica

8,21 445,6224 0,1278 3.658,56

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons,
d'alliberament ràpid

2,03 100,5123 0,0179 204,04

EUR
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Màscara: B*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,
d'alliberament lent

6,09 292,2562 0,0680 1.779,84

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a
hidrosembres de fibra
semicurta

0,92 1.934,6087 0,0681 1.779,84

BR45163C u Quercus ilex (alzina) de
perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

267,06 2,0000 0,0282 534,12

BR451G2B u Quercus pubescens (roure) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim
57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ

169,81 3,0000 0,0283 509,43

BR4BHBG1 u Cistus salviifolius (aborrera)
en alvèol forestal de 400 cm³

0,58 201,0000 0,0084 116,58

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus
(llentiscle) d'alçària de 40 a
60 cm, en contenidor de 3 l

3,55 201,0000 0,0285 713,55

BR4JHM51 u Viburnum tinus (marfull) en
contenidor de 5 l

5,67 201,0000 0,0486 1.139,67

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa
tipus Standard C3, segons NTJ
07N

5,33 352,4803 0,0687 1.878,72

TOTAL: 32,37987.948,14

EUR
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Relació dels Equips d’Obra 
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ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data: 03/02/15

Màscara: C*  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

16,58 5,0959 0,001 84,49

C1103331 h Retroexcavadora sobre
pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

69,38 138,2677 0,312 9.593,01

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de
180 m3/h

2,93 0,9829 0,003 2,88

C110F900 h Fresadora per a paviment amb
càrrega automàtica

92,39 0,5845 0,004 54,00

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes
de 18 a 25 t

118,58 4.052,7405 15,755 480.573,97

C1311440 h Pala carregadora sobre
pneumàtics de 15 a 20 t

86,18 19,0088 0,056 1.638,18

C1312350 h Pala excavadora giratoria
sobre pneumàtics de 21 a 25 t

97,13 98,7538 0,317 9.591,96

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96 602,5494 1,248 37.936,51

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat,
de 12 a 14 t

66,20 1.221,7622 2,659 80.880,66

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60
cm

8,67 17,1915 0,0010 149,05

C1501000 h Camió per a treballs generals
neteja i transport d'eines de
5 t de càrrega

31,10 22,7096 0,0211 706,27

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33 0,4995 0,0012 15,65

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 45,25 1.349,7887 2,0013 61.077,94

C1502000 h Camió per a treballs generals
neteja i transport d'eines de
7 t de càrrega

32,34 45,3398 0,0514 1.466,29

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 41,32 147,1900 0,2015 6.081,89

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 74,0971 0,1116 3.480,34

C1700006 h Vibrador per a formigó 1,49 23,4899 0,0017 35,00

C1702D00 h Camió cisterna per a reg
asfàltic

26,64 62,4779 0,0518 1.664,41

C1704200 h Mesclador continu per a morter
preparat en sacs

1,44 3,3542 0,0019 4,83

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77 0,2712 0,0020 0,48

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87 3,8049 0,0021 10,92

C1709B00 h Estenedora per a paviments de
mescla bituminosa

50,63 29,8321 0,0522 1.510,40

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62 97,6706 0,1323 3.869,71

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62 0,2883 0,0024 12,00

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment

10,69 0,9935 0,0025 10,62

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de
vial, d'accionament manual

29,06 0,1432 0,0026 4,16

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants
metàl·lics

42,62 37,5770 0,0527 1.601,53

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas
vials, amb pintura
termoplàstica

37,39 29,8283 0,0428 1.115,28

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb
calderes per a pintura
termoplàstica

33,98 29,9258 0,0329 1.016,88

C2005000 h Regle vibratori 4,90 0,7204 0,0030 3,53

C200P000 h Equip i elements auxiliars per
a soldadura elèctrica

3,12 42,0192 0,0031 131,10

C200S000 h Equip i elements auxiliars per
a tall oxiacetilènic

7,78 5,6093 0,0032 43,64

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre
camió, amb dipòsit de 2500 l,
amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

35,50 50,1363 0,0633 1.779,84

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39 42,0155 0,0134 352,51

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i
10 m3/min de cabal i 8 bar de
pressió

14,45 8,5737 0,0035 123,89

TOTAL: 23,15706.623,81

EUR
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DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA 

 

 

1. OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant l’execució de l’obra 
objecte del contracte, les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de conservació, entreteniment i manteniment 
que es realitzin durant el temps de garantia, alhora que es defineixen els locals preceptius 
d’higiene i benestar dels treballadors. 

Serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per a portar a terme la seva obligació 
de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions compreses en aquest 
Estudi. Per això els errors u omissions que poguessin existir al mateix, mai podran ser 
reclamades pel Contractista. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota la 
coordinació del “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre (B.O.E. núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat 
de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificació i obres 
públiques. 

D’acord amb el citat articulat el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa i abans de 
l’inici dels treballs, al “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”, 
mantinguin-se desprès de l’aprovació una còpia a la seva disposició a l’obra. Altra còpia es 
remetrà al Comitè de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants dels treballadors. 
Serà document d’obligada presentació enfront l’autoritat laboral encarregada de concedir 
l’obertura del centre de treball i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut per a la 
realització de les seves funcions. 

L’objecte de l’Estudi és el següent, 

• Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn. 
• Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims. 
• Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal. 
 Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors. 
 Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat. 
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 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur de 
la maquinària que se li encomanen. 

 Fixar les mides de renovació de l’aire i d’evacuació de les aigües que es precisen. 
 Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres mèdics corresponents. 
 Regular la creació dels Òrgans de Seguretat i Salut a l’obra. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la funcionalitat que 
l’esmentat Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matèria de Seguretat 
i Salut durant l’execució de l’obra” l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions que s’hi 
escriguin als diferents destinataris. Es responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les 
actuacions preventives fixades al Pla responent solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de la no consideració de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, 
respecte a les inobservances que foren a ells imputables. 

Tant el “Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” com la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment l’execució 
correcta i concreta de les mesures previstes al Pla. 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

2.1. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 

Les obres a realitzar són les corresponents a l’execució del Projecte de “Construcció d’un nou 
Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, comprenen, 

1. Treballs previs i demolicions. 
2. Moviment de terres. 
3. Estructures. 
4. Drenatge. 
5. Afermats. 
6. Senyalització i Defenses. 
7. Mesures Correctores d’Impacte Ambiental. 
8. Partides Alçades. 
9. Gestió de Residus. 

A la Memòria del Projecte es descriu detalladament l’abast d’aquestes activitats, quedant 
perfectament definides als Plànols que formen el document núm. 2 i les seves condicions 
d’execució en les especificacions contingudes en el document núm. 3 Plec de Condicions 
Tècniques del Projecte. 

2.2. PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D'OBRA 

Pressupost 

El pressupost d’execució material d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de 59.717,85 € 
(CINQUANTA-NOU MIL SETS-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 

Termini d’execució 

El termini per a l’execució de les obres projectades és de dotze mesos (12). 
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Personal previst 

L’anàlisi particularitzat de les unitats d'execució que integren l’obra a realitzar inclòs en el 
Projecte determina un nombre mig de persones treballant de 19 operaris, a les quals ha 
d'afegir-se almenys 1 operari en labors específiques de senyalització, vigilància, manteniment i 
reposició de proteccions i tasques generals d'ordre i neteja. 

Nombre de persones màxim de 20 operaris. 

3. PRINCIPIS GENERALS 

De conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, els principis de l’acció 
preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant l’execució de l’obra i en 
particular, en les següents activitats, 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels medis auxiliars. 
 El manteniment i el control previ i periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris 

per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a 
la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació dels residus i runes. 
 L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i possibles treballadors 

autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l’obra o a prop del lloc de l’obra. 

4. RISCOS 

Relació no exhaustiva dels treballs que poden implicar riscos especials per a la seguretat i la 
salut dels treballadors, 

 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’alçària, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, pels 
procediments aplicats o per l’entorn del lloc de treball. 

 Activitats en les quals l’exposició a agents biològics o agressius representin un risc 
d’especial gravetat o per als que la vigilància específica de la salut sigui legalment 
exigible. 

 Actuacions en la proximitat de línies elèctriques de qualsevol tipus. 
 Treballs que impliquin l’ús o manipulació de substancies químiques. 
 Obres de demolició, d’excavació, perforació i altres treballs que suposin enderrocs i 

moviments de terres. 
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metàl·liques o prefabricades. 
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4.1. RISCOS PROFESSIONALS 

Riscos professionals de caràcter general més freqüents, 

 Empresonament per màquines i vehicles. 
 Enrotllament per màquines i vehicles. 
 Caigudes de persones a nivell. 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Caigudes de materials o eines. 
 Projeccions de partícules. 
 Contusions i torçades en peus i mans. 
 Ferides punxants en peus i mans. 
 Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
 Sobreesforços. 
 Pols i Sorolls. 
 Intoxicacions. 
 Cremades, electrocucions, explosions imprevistes o incendi. 

4.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de 
terceres persones alienes a l’obra un cop iniciades les activitats. Per allò es considerarà zona 
de treball aquella on es desenvolupin màquines, equips i operaris treballant i zona de perill una 
franja de 10 m al voltant de la primera zona. 

Els riscos de danys a tercers poden ser els següents, 

 Caiguda al mateix nivell. 
 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 Caiguda d’objectes i materials. 
 Projeccions de partícules i objectes. 
 Cops contra objectes mòbils. 
 Trepitjades sobre objectes. 
 Atropellaments. 

5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

Les obligacions previstes en el present article s’aplicaran sempre que lo exigeixin les 
característiques de l’obra o de l’activitat, les circumstàncies del treball o qualsevol risc 
previsible. 

1. Estabilitat i solidesa 

 Es controlarà de forma apropiada i segura l’estabilitat dels materials i equips i en 
general, de tot element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la 
seguretat i a la salut dels treballadors. 

 L’accés a qualsevol superfície que no ofereixi una resistència suficient sols 
s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que 
el treball es realitzi de manera segura. 
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2. Caigudes d’objectes 

 Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d’objectes o materials, per a 
allò s’utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció 
col·lectiva. 

 Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les  
zones perilloses. 

 Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col·locaran o emmagatzemaran 
de forma que s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 

3. Caigudes d’altura 

 Els treballs en alçària sols podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips 
concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com baranes, 
plataformes o xarxes de seguretat. 

 L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de 
protecció es verificaran prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i 
cada vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per 
una modificació, període de no utilització o qualsevol altre circumstància. 

4. Instal·lacions, màquines i equips 

 Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en l’obra s’ajustaran a lo disposat 
en la seva normativa específica. En tot cas i llevat de disposicions concretes de la 
normativa citada, les instal·lacions, màquines i equips compliran les condicions 
que s’assenyalen en els següents punts. 

 Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, 

1 Estaran ben dissenyades i construïdes, tenint en compte, així com sigui 
possible, els principis de l’ergonomia. 

2 Es mantindran en bon estat de funcionament. 
3 S’utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat 

dissenyats. 
4 Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

 Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de 
terres i la manipulació de materials rebran una formació especial. 

 Les maquinaries per a moviment de terres i manipulació de materials estaran 
equipades amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra 
l’aixafament en cas de bolcada de la màquina i contra la caiguda d’objectes. 

5. Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs subterranis 

 Abans de començar els treballs de moviment de terres s’adoptaran les mesures 
necessàries per a localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables 
subterranis i demés sistemes de distribució. 

 En les excavacions, perforacions i treballs subterranis es prendran les 
precaucions adequades, 
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1 Per a prevenir els riscos de sepultament per despreniment de terres, 
caigudes de persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes 
d’estrebada, blindatge, calçat, talussos o altres mesures necessàries. 

2 Per a prevenir la irrupció accidental d’aigua, mitjançant els sistemes o 
mesures adequades. 

3 Per a garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de 
manera que es mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no 
sigui perillosa o nociva per a la salut. 

4 Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de 
que es produeixi un incendi, una irrupció d’aigua o la caiguda de 
materials. 

 Es preveuran vies segures per a entrar i sortir de l’excavació. 
 Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es 

mantindran allunyats de les excavacions o s’adoptaran les mesures adequades, 
en el seu cas, mitjançant la construcció de barreres per a evitar la seva caiguda 
en les mateixes o l’ensorrament del terreny. 

6. Estructures metàl·liques i elements prefabricades 

 Les estructures metàl·liques o prefabricades i el seus elements o els suports 
temporals i els estintolaments sol es podran muntar o desmuntar sota vigilància, 
control i direcció d’una persona competent. 

 Els suports temporals i els estintolaments es dissenyaran, calcularan, muntaran i 
mantindran de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a que siguin 
sotmesos. 

 S’adoptaran les mesures necessàries per a protegir als treballadors contra els 
perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l’obra. 

7. Vies de circulació i zones perilloses 

 Les vies de circulació estaran situades, condicionades i preparades de manera 
que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al que se’ls 
hagi destinat i de forma que els treballadors emprats en les proximitats 
d’aquestes vies de circulació no corrin cap risc. 

 Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de  
mercaderies, incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones que puguin  
utilitzar-les i amb el tipus d’activitat. 

 Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulació, es preveurà una 
distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les demés 
persones que puguin estar presents en la zona. 

 Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment a la seva neteja, 
control i manteniment. 

 Les vies de circulació destinades als vehicles se situaran a una distància suficient 
dels passos de vianants i de les sortides d’emergència. 
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8. Vies i sortides d’emergència 

 Les vies i sortides d’emergència romandran expedites i desembocaran lo més 
directament possible en una zona de seguretat. 

 En cas de perill, tots els llocs de treball s’hauran de poder evacuar ràpidament i 
en condicions de màxima seguretat per als treballadors. 

 El número, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència 
s’establiran en funció de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels 
locals, així com del número màxim de persones que puguin estar present en ells. 

 Les vies i sortides específiques d’emergència es senyalitzaran conforme al Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut al treball. Dita senyalització es fixarà en llocs 
clarament visibles i tindrà la resistència adequada. 

 Les vies i sortides d’emergència, així com les vies de circulació que donin accés 
a elles, no hauran d’estar obstruïdes per cap objecte, de forma que es puguin 
utilitzar en qualsevol moment sense traves. 

9. Instal·lacions de subministrament i repartiment d’energia 

 La instal·lació elèctrica dels llocs de treball s’ajustarà a lo disposat en la seva 
normativa específica. 

 En tot cas i llevat de disposicions específiques de la normativa citada, dita 
instal·lació haurà de satisfer les condicions que s’assenyalen a continuació, 

 Les instal·lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill 
d’incendi ni d’explosió i de forma que les persones quedin degudament 
protegides contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte. 

 L’elecció del material i dels dispositius de protecció tindran en compte el tipus i la 
potencia de l’energia subministrada, les condicions dels factors externs i la 
competència de les persones que tinguin accés a les instal·lacions. 

 Les instal·lacions existents abans del començament de l’obra estaran clarament 
localitzades, verificades i assenyalades. 

 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica aèries que puguin afectar a la seguretat 
en el treball serà necessari desviar-les fora del recinte de l’obra o deixar-les 
sense tensió. Si això no fos possible, es col·locaran barreres o avisos per a que 
els vehicles i les instal·lacions es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas 
de que els vehicles de l’obra haguessin de circular sota l’estesa, s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència i una protecció de delimitació d’altura. 

10. Il·luminació 

 Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra disposaran de llum 
natural i tindran una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan 
no sigui suficient la llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran punts d’il·luminació 
portàtils amb protecció antixocs. 

 Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de 
circulació es col·locaran de tal manera que la il·luminació resultant no representi 
un risc d’accident per als treballadors. 
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11. Detecció i lluita contra incendis 

 Es dotarà a l’obra d’un número suficient de dispositius i equips de lluita contra 
incendis. Aquests dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, 
realitzant, a intervals prefixats, proves i exercicis de simulació. 

 Els equips no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil accés i 
manipulació. Es senyalitzaran conforme a la normativa sobre senyalització de 
seguretat i salut en el treball, es fixarà en llocs clarament visibles i tindrà la 
resistència adequada. 

12. Exposició a riscos particulars 

 Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els 
mètodes de treball i les càrregues físiques imposades. 

 Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors ni a factors externs 
nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 

 S’eliminarà amb rapidesa tot dipòsit de qualsevol tipus de brutícia que pogués 
comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminació de 
l’aire que respiren. 

13. Factors atmosfèrics 

 En les obres a l’exterior, es protegirà als treballadors contra les inclemències 
atmosfèriques que puguin comprometre la seva seguretat i salut. 

 La temperatura ha de ser l’adequada per a l’organisme humà durant el temps de 
treball, quan les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de 
treball que s’apliquin i les càrregues físiques imposades als treballadors. 

 La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guàrdia, 
dels serveis higiènics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis es 
controlarà en funció de l’ús específic dels esmentats locals. 

14. Primers auxilis 

 Serà responsabilitat del Contractista garantir que els primers auxilis puguin  
prestar-se en tot moment per personal amb la suficient formació. Així mateix, 
haurà d’adoptar les mesures necessàries per a garantir l’evacuació, a fi de rebre 
cura mèdica, dels treballadors accidentats o afectats per una sobtada 
indisposició. 

 Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal·lacions i materials de 
primers auxilis indispensables i tindran fàcil accés per a lliteres. Es senyalitzaran 
conforme a la normativa sobre senyalització de seguretat i salut en el treball. Una 
senyalització clarament visible indicarà la direcció i el número de telèfon dels 
serveis d’urgència. 

15. Serveis higiènics 

 En l’obra els treballadors disposaran d’aigua potable i en el seu cas, d’una altre 
beguda apropiada no alcohòlica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin 
com a prop dels llocs de treball. 

 Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva 
disposició vestuaris adequats. Els vestuaris seran de fàcil accés, amb les 
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dimensions suficients (amb un mínim de 2 m2 per persona) i disposaran de 
seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar la  
seva roba. 

 Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de poder 
disposar d’un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes personals  
sota clau. 

 Quan el tipus d’activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a disposició dels 
treballadors dutxes apropiades i en número suficient. Les dutxes disposaran 
d’aigua corrent, calent i freda. 

 Quan no siguin necessàries les dutxes, es col·locaran lavabos apropiats amb 
aigua corrent, calent si es precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 

 En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de 
les dutxes o lavabos, existiran locals especials equipats amb un número suficient 
de retrets i de lavabos. 

 Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, 
excepte que es prevegi una utilització per separat dels mateixos. 

 Per a la neteja i conservació d’aquests locals en condicions adequades, es 
destinarà un treballador amb la dedicació necessària. 

 En l’obra existiran instal·lacions específiques per a que els treballadors pugin 
menjar i en el seu cas, per a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat 
i salut (amb un mínim de 1,2 m2 per persona). 

16. Disposicions varies 

 Els accessos i tot el perímetre de l’obra es tancaran i senyalitzaran de manera 
visible i identificable, prohibint-se el pas a l’obra de tota persona aliena a  
la mateixa.  
Per al compliment d’aquesta disposició es destinarà un treballador-vigilant amb la 
dedicació necessària. 

 Els treballs de desmuntatge, enderrocament, demolició o perforació que puguin 
suposar un perill per als treballadors s’estudiaran, planificaran i emprendran sota 
la supervisió d’una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, 
mètodes i procediments apropiats. 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS 

L’organització del treball es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima 
possible, tenint en compte les disposicions indicades en l’art. 1.5. 

6.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents, 

 Casc de seguretat no metàl·lic, classe N, aïllant per a baixa tensió, per a tots els 
operaris, inclosos els visitants. 

 Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 
 Guants d’ús general, de cuiro i anti-tall per la manipulació de materials i objectes. 
 Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que poguessin produir-se 

despreniments de partícules. 
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 Protectors auditius. 
 Careta antipols i filtres. 
 Granotes, de color groc i viu. 
 Roba i botes d’aigua homologades. 
 Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc. 
 Armilles i maniguets reflectants, per al personal de senyalització i protecció. 

6.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Senyalització general 

 Disc d’avís d’obra i senyals d’obligatorietat de l’ús de casc, cinturó de seguretat, 
caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en moviment, càrregues suspeses, incendi 
i explosions. 

 Entrada i sortida de materials. 
 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar. 
 Senyal informativa de localització de farmaciola i d’extintor. 
 Cinta d'abalisament. 

Instal·lació elèctrica 

 Conductors de protecció i piques de posta a terra. 
 Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per a enllumenat i de 300 mA per  

a força. 
 Pòrtics de protecció de línies elèctriques. 

Protecció contra incendis i explosions 

 Extintors portàtils del tipus o marca homologats. 

Proteccions específiques 

 Avisador acústic en màquines. 
 Escales i passarel·les independents per a l’accés del personal al tall. 
 Baranes de protecció. 
 Senyalització mitjançant cinta d'abalisament reflectant i senyals indicatives de risc de 

caiguda a diferent nivell. 
 Baranes rígides tipus new jersey en el límit de les plataformes de treball. 
 Plataformes de treball amb un mínim de 60 cm d’ample. 
 Carro porta-ampolles. 
 Vàlvules antiretrocés en mànegues. 

Així com totes les disposicions indicades en l’art. 5. 

6.3. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

S’analitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa 
col·locant tancaments rígids, senyalització adequada i demés mesures necessàries. 

Pel acompliment d’aquesta disposició es destinarà durant tota l’obra un treballador-vigilant amb 
la dedicació que sigui precisa. 
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7. SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 

El Contractista haurà de disposar d’un Servei Mèdic d’Empresa propi o mancomunat, segons el 
Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa. 

Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un 
reconeixement mèdic previ a la seva admissió, que serà repetit en el període d’un any. 

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat, estarà senyalitzada convenientment i 
romandrà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l’accés al material  
d’urgència. La persona que ho atengui habitualment, a més a més dels coneixements  
mínims necessaris i de la seva pràctica, estarà preparada en cas d’accident, per redactar un 
comunicat de farmaciola que posteriorment, amb més dades, servirà per realitzar el comunicat 
intern de l’empresa i ulteriorment, si fos precís, com a base per a la redacció del comunicat 
oficial d’accident. 

En qualsevol cas el contingut mínim i els mitjans amb els quals ha de comptar la farmaciola 
serà el previst en la normativa específica sobre farmacioles d’empreses. 

La persona habitualment encarregada del seu ús refarà, immediatament, el material utilitzat. 
Independentment d’això es revisarà mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que 
fos de menester. 

8. SERVEIS TÈCNICS DE SEGURETAT I SALUT, FORMACIÓ DEL PERSONAL EN 
SEGURETAT I PRIMERS AUXILIS 

El Contractista disposarà pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en 
seguretat i salut pel acompliment dels apartats A i B de l’article 11 de l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut en el Treball. 

Tots els operaris han de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició detallada dels mitjans de 
treball i dels riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i 
protecció que haguessin d’utilitzar. 

S’impartiran a tots els treballadors un mínim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut en el 
treball. En aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les mesures 
d’higiene, se lis ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives i individuals. 

Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, 
que han d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, així com en els confrontats. Cada 
vegada que un operari canvi de tall o activitat es repetirà l’operació anterior. 

El Contractista garantirà i conseqüentment serà responsable de la seva omissió, que tots els 
treballadors i personal que es trobin a l’obra coneixen degudament totes les normes de 
seguretat que siguin d’aplicació. 

El Contractista escollirà els operaris més idonis als que impartirà cursets especials de 
socorrisme i primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes. 

Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir amb 
rapidesa i eficàcia en totes aquelles ocasions en que es produeixi un accident, traient, en primer 
lloc, al company ferit del perill i desprès, donant-li l’atenció necessària, realitzant la cura 
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d’urgència i transportant-lo en les millors condicions al centre mèdic o vehicle per poder arribar 
a ell. 

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’un monitor de seguretat o 
socorrista. Amb cartells degudament senyalitzats i si fos possible, mitjançant cartrons 
individuals repartits a cada operari es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas 
d’accident. 

Pel acompliment d’aquesta funció en els cartells o en els cartrons individuals repartits es 
trobaran les dades que segueixen junt al seu telèfon, direcció del Centre Mèdic més proper, 
Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el telèfon o telèfons, els 
serveis més propers d’ambulàncies i taxis. 

9. ÒRGANS DE SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA 

El Contractista anomenarà un supervisor de seguretat que serà o un tècnic del servei tècnic de 
seguretat o un socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formació del personal. En tot 
cas serà una persona degudament preparada en aquestes matèries. El supervisor de seguretat 
tindrà al seu càrrec les funcions següents, 

 Promoure l’interès i cooperació dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball. 
 Comunicar per ordre jeràrquic o, en el seu cas, directament a l’empresari, les situacions 

de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, 
al seu judici, hagin d’adoptar-se. 

 Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 
eines i processos laborals a l’obra i comunicar a l’empresari l’existència de riscos que 
puguin afectar a la seguretat i/o salut dels treballadors, amb l’objectiu de que siguin 
posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

 Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als 
accidentats i proveir el que fos necessari per que rebin la immediata assistència 
sanitària que l’estat o la situació dels mateixos pugui requerir. 

El Contractista acomplirà a més les condicions imposades a la normativa que regula la 
constitució, composició i funcions dels Òrgans de Seguretat i Higiene en el Treball o bé marcat 
en el Conveni Col·lectiu Provincial, formant en cas necessari el corresponent Comitè de 
Seguretat i Salut en el Treball amb les seves atribucions específiques. 

Es constituirà també una Comissió de Coordinació d’Activitats Empresarials composta per el 
cap d’obra del Contractista, el supervisor de seguretat i un tècnic de prevenció de cadascuna de 
les empreses, principal o subcontractades, que participin en l’obra. 

El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà periòdicament, efectuant un seguiment específic, entre 
uns altres, dels següents temes, 

 Coordinació i gestió dels treballs que es realitzen a l’obra amb les subcontractes, 
col·laboradors i treballadors autònoms. 

 Seguiment, actualització del Pla de Seguretat i Salut en el cas de produir-se durant el 
transcurs de l’obra situacions noves no contemplades inicialment. 

 Proteccions personals, comprovació de l’existència, ús i estat de les proteccions, les 
quals tindran fixades un període de vida útil, rebutjant-se al seu terme; quan per les 
circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida d’una determinada 
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peça, es reposarà aquesta independentment de la durada prevista. El lliurament  
de les proteccions personals als treballadors es controlarà mitjançant unes fitxes 
personals d’entrega de material. 

 Proteccions col·lectives, revisió de l’existència, utilització i correcte estat; igual que para 
les proteccions personals, quan per les circumstàncies del treball es produeixi una 
deterioració més ràpida d’un determinat equip o protecció, es reposarà aquest 
independentment de la durada prevista. 

 Instal·lacions del personal, comprovació de l’equipament establert i la seva actualització 
en funció del nombre de treballadors presents en l'obra. 

 Instal·lacions mèdiques, revisió de la farmaciola i reposició del material consumit. 
 Investigació d’accidents, notificació dels accidents ocorreguts en l’obra, sol·licitant 

l’anàlisi de l’accident a l’empresa corresponent. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb aquest Estudi el Contractista redactarà, abans del començament de l’obra,  
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiïn, valorin i desenvolupin,  
en funció del seu propi sistema d’execució, dels equips i maquinària que preveu  
incorporar a l'obra i de la programació dels treballs que estableixi, els riscos i les previsions 
contingudes en el mateix. 

Aquest Pla incorporarà un “Pla d'Emergència” interior incloent la definició dels accessos i vies 
de circulació i d'evacuació de l'obra, així com la ubicació dels extintors i altres equips 
contraincendis necessaris, la situació de la farmaciola i de les instal·lacions mèdiques i els 
procediments específics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la pròpia 
obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosió, electrocució, etc. 

Molt especialment el Contractista haurà de tenir en compte en el Pla les condicions  
concretes de l’obra, considerant que tots els treballs s'han de realitzar per fases i mantenint en 
servei les instal·lacions portuàries existents durant tota l'actuació, respectant els horaris 
permesos per les activitats que puguin suposar molèsties per emissions sonores o per 
generació de pols i coordinant les actuacions amb la presència simultània d'altres empreses en 
la realització de diferents activitats en el recinte. 

El Pla i les seves possibles actualitzacions, serà revisat i aprovat pel “Coordinador en matèria 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra”. 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

En l’oficina principal del Contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” hi haurà un Llibre d’incidències habilitat a l’efecte, 
facilitat per l’organisme competent. 

Aquest llibre constarà de fulls per duplicat que es destinaran a, 

 Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 
 Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
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D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest llibre, 

 El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
 Els representants del Contractista i dels treballadors. 
 Els tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat. 

Únicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservança de les instruccions i 
recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una anotació es 
remetrà, en un termini de 24 hores, una còpia del llibre a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social corresponent. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

 

 

Com document núm. 2 “Plànols” de l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte “Construcció d’un 
nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, s’inclou els plànols i 
descripcions gràfiques per a la creació d’un entorn segur a l’obra per als treballadors i per a les 
persones afectades per aquesta.. 

Aquest plànol podrà ser modificat posteriorment en fase d’execució amb l’objecte de  
poder adaptar-se millor a les característiques reals de l’obra, sempre amb l’acord previ  
de Direcció d’Obra. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 3 – PLEC DE CONDICIONES TÈCNIQUES 

 

 

1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

Essent tant variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el 
Treball, a l’execució de l’obra s’establiran els principis que segueixen. En el cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic per damunt de la de menor. Al mateix cas, a 
igualtat de rang jurídic, predominarà la més moderna per damunt de la més antiga. 

Són d’obligat acompliment les disposicions contingudes en, 

• Estatut dels Treballadors. 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa (O.M. 21/11/59). 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68). 
 Reglament de Recipients a Pressió (Decret 2443/69). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28/8/70). 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9/3/71). 
 Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9/3/71). 
 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71). 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques 

Reglamentàries MT) (O.M. 17/5/74). 
 Reglament d'Explosius (Reial Decret 2114/78). 
 Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 

Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació (Reial Decret 3275/82, de 12 de 
novembre). Instruccions Tècniques Complementàries MIE-RAT (O.M. 6/7/84). 

 Reglament de Seguretat a les Màquines (Reial Decret 1495/86). 
 Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i les seves 

modificacions posteriors (Llei 50/1998, 39/1999 i 54/2003). 
 Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis  

de Prevenció en les obres de construcció i les seves modificacions posteriors  
(RD 780/1998, OM 27.06.97 i RD 604/2006). 

 Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Reial Decret 773/1997 de 30 maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

 Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els 
projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 1627/1997, 24/10/97). 
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 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 de agosto) i 
les seves Instruccions Complementaries ITC-BT. 

 Reial Decret 286/2006 de 10 de març sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. 

 Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006  
de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

 Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona, aprovat 
per Decret d’Alcaldia de 28 de novembre de 1990. 

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

2.1. COMENÇAMENT DE L’OBRA 

S’anotarà en el llibre d’obres oficial la data de començament de l’obra, que restarà  
refrendada amb les signatures del director d’obra, del cap del Contractista i d’un representant 
de la propietat. 

Així mateix i abans d’iniciar l’obra, se supervisaran les robes i els elements de protecció 
individual o col·lectiva per a veure si el seu estat de conservació i les seves condicions 
d’utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el Contractista uns nous. 

Tots els elements de protecció personal s’ajustaran a les normes d’homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17/5/74). 

Durant l’execució de l’obra les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i inclòs si han 
de realitzar-se desmuntatges, demolicions, excavacions o perforacions, regant-les lleugerament 
per a evitar la producció de pols. 

S’instal·larà una il·luminació suficient en tot l’àmbit d’actuació, de l’ordre de 150 lux a les zones 
de treball i de 50 lux a la resta. 

S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves característiques, com la tensió 
en una línia elèctrica, l’existència de tràfic en una via, etc., instruint convenientment als operaris. 
Especialment el personal que manegui la maquinària d’obra tindrà molt advertit el perill que 
representa la seva manipulació. 

2.2. PROTECCIONS PERSONALS 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva 
tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

Els elements de protecció personal s’ajustaran a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, 
d’homologació del Ministeri de Treball (O.M 17/5/74). Als casos que no existeixi norma 
d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que se l’hi 
demanen, per al que se li sol·licitarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data 
de lliurament. Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es a dir el màxim pel que va ser 
concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
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Tota peça o equip de protecció individual i tot element de protecció col·lectiu estarà 
adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc o dany 
en si mateix. 

Es considera imprescindible l’ús dels estris de protecció indicats a l’apartat 1.6.1. de la 
memòria. Les seves prescripcions seran les següents, 

 Casc de seguretat no metàl·lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N, 
cascos d’ús normal, aïllats per a baixa tensió (1.000 V) o classe E, distingint-se E-AT 
aïllats per a alta tensió (25.000 V) i classe E-B resistents a baixa temperatura (-15º C). 

 Calçat de seguretat. Seran botes de seguretat classe III, proveïdes de puntera 
metàl·lica per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes 
d’objectes, cops i aixafades i de sola de seguretat per la protecció de les plantes dels 
peus contra punxades. 

 Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’ús general 
anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines. 

 Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a mínim 
classe A, sent convenients les de classe D. 

 Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a mínim classe E. 
 Careta antipols. Totes les caretes antipols que s’emprin estaran homologades per les 

especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 28/7/75. 

 Bota impermeable. Les botes impermeables a l’aigua i a la humitat utilitzats pels 
operaris seran de classe N, podent-se usar també les de classe E. 

 Equip per a soldador. L’equip estarà composat per les següents unitats, pantalla de 
soldador, mandril de cuiro, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants 
per a soldador. 

2.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Les àrees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en l’obra 
quedarà perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris. 

S’assenyalaran les línies de comunicacions, telefòniques i de transport d’energia, així com les 
conduccions d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades durant els treballs, disposant les 
proteccions necessàries per a respectar-les. 

S’indicaran i protegiran les línies aèries que s’interfereixin pels moviments de les màquines o 
dels vehicles. Es senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles. 

Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents, 

 Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris. 
 Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada 

mínima de 90 cm i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl·lics de rigidesa 
suficient. 

 Les plataformes de treball tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 
2,0 m del terra estaran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermedi  
i rodapeu. 

 Les escales de mà aniran proveïdes de sabates antilliscants. 
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 Totes les transmissions mecàniques quedaran senyalitzades en forma eficient per evitar 
possibles accidents. 

 Totes les eines estaran en bon estat d’ús, ajustant-se al seu destí. 
 Es prohibeix substituir els mànecs de qualsevol eina per a produir un par de força major 

i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els maneguets siguin accionats per 
dos treballadors, excepte les claus de prémer de tirafons. 

Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i equips mòbils de treball, estarà pintada en 
colors vius i tindrà els elements de seguretat reglamentaris en bones condicions d’ús, 
especialment els relatius a la senyalització acústica i lluminosa automàtica de funcionament. 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran 
revisions molt freqüents. També portaran frens servits els vehicles remolcats. 

La maquinària elèctrica que hagi d’utilitzar-se en forma fixa, tindrà els seus quadres d’escomesa 
a la xarxa prevists de proteccions contra sobrecàrregues, curt-circuits i posta a terra. 

A prop de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la seva part més 
sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si està tallat el corrent elèctric; en 
tal cas serà necessari posar una presa de terra de coure de 35 mm2 de secció mínima 
connectada amb una pica humida. Si la línia te més de 50 kV l’aproximació serà de 4,0 m. 

S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaució, independentment de la 
seva correcció, si s’escau. 

El Contractista disposarà de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels 
recanvis indispensables. Per ésser l’adjudicatari de l’obra es responsabilitzarà de que els 
subcontractistes disposin també d’aquests elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que 
puguin produir-se. 

2.4. NORMES DE SEGURETAT 

Seguidament es recullen, per a les unitats d’obra més importants, els riscos més freqüents i els 
mitjans de protecció dels que s’ha de, com a mínim, disposar. 

La següent anàlisi i avaluació de riscos s’ha realitzat en base al Projecte de l’obra. En tot cas, 
els riscos aquí analitzats es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 
equips de protecció individual i les mesures de senyalització oportunes. 

Per a la identificació i avaluació dels riscos, s’assigna una probabilitat d’ocórrer qualificada com, 

 Probabilitat baixa (B) 
 Probabilitat mitja (M) 
 Probabilitat alta (A) 

Els riscos, en funció de les seves conseqüències poden ser, 

 Lleugerament danyós (LD) 
 Danyós (D) 
 Extremadament danyós (ED) 
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En base a la probabilitat i al seu abast es qualifica el risc estimat com, 

 Trivial (T) 
 Tolerable (TO) 
 Moderat (M) 
 Important (I) 
 Intolerable (IN) 

La qualificació s’estableix segons la següent taula, 

 Qualificació de conseqüències previsibles 

 Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa que ocorri Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat 

Probabilitat Mitja que ocorri Risc Tolerable Risc Moderat Risc Important 

Probabilitat Alta que ocorri Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar, 

 Protecció col·lectiva (C) 
 Protecció individual (I) 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per mitjans auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia i per riscos de danys 
a tercers. 

2.4.1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 

Riscos més freqüents 

Els riscos més freqüents d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Atropellament i cops de maquinària. 
 Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 Desplaçaments i despreniments del terreny. 
 Cops i caigudes de materials. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Soroll per compressors i equips i pols ambiental. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell  x  x   x      x 

Caigudes a diferent nivell   x  x   x    x x 

Atropellament de persones i cops 
maquinària x   x   x      x 

Bolcada de vehicles x    x    x     

Desplaçaments i despreniments de 
terres  x   x     x  x x 

Cops per objectes despresos x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats  x  x    x     x 

Soroll per compressors i equips  x  x    x     x 

Estrès tèrmic x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental x   x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equip de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà 
als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 
l’activitat. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es 
prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de 
caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 
són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 
equivalents. 

 En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 
possibles interferències existents. 

Totes les zones amb risc derivat de la demolició es protegiran amb tanques i es senyalitzaran 
oportunament. Es farà un reconeixement previ de tots els elements a enderrocar per no afectar 
la seguretat e integritat d'altres parts de l'obra. Les armadures es protegiran amb caputxons. 

Els materials precisos per al reforç i entibació s’acoblaran en obra amb l’antelació suficient per a 
que l’avanç de l’excavació sigui immediatament seguit de la col·locació dels mateixos. Els fronts 
de treball es sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones inestables. 
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Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a una distància del 
caire de l’excavació igual o superior a la meitat d’aquesta, excepte en el cas de terreny arenós, 
en que la distància serà com a mínim igual a la profunditat de l’excavació. 

Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini el risc de caiguda d’alçada, 
s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm d’amplada 
sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 

El moviment dels vehicles de transport es regirà per un pla preestablert, procurant que els 
desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho 
anunciarà amb un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a 
l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadors hidràulics, senyals acústiques i il·luminació. 

Es comprovaran les condicions d’estabilitat i resistència de tots els fronts d’excavació i/o 
demolició i es sanejaran sempre que es detectin blocs o zones inestables. 
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2.4.2. ESTRUCTURA 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Projecció de partícules. 
 Cops i caigudes de materials. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Cops d’eines de mà. 
 Sobre esforços. 
 Cremades per arc elèctric. 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell  x   x    x   x x 

Projecció violenta de partícules x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes x    x   x    x x 

Talls i ferides en extremitats  x  x    x     x 

Sobre esforços per utilització d’eines 
pesades  x   x    x    x 

Cremades per arc elèctric x     x   x    x 

Estrès tèrmic x   x   x      x 

Soroll ambiental x   x   x      x 

Pols ambiental  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
En tots els treballs en alçada en que no es disposi de protecció de baranes o dispositiu 
equivalent, s’utilitzarà cinturó de seguretat preveient punts fixes d’enganxada. 
El personal que treballi en la posta en obra del formigó, emprarà ulleres, guants i botes 
segures. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es 
dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els cantells dels sostres i buits o 
alternativament, xarxes o altres proteccions i es col·locarà la senyal “Risc de caiguda”. 
En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegirà als treballadors 
situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements equivalents. 
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Normes d’actuació durant els treballs 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l’estructura amb escales o rampes, 
d’amplada mínima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. 
Quan s’utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

Sempre que sigui necessari circular damunt de l’apuntalament de l’estructura, abans de 
construir l’encofrat o mentre aquest no tingui consistència per suportar el pas de persones, es 
disposaran passarel·les de 60 cm d’amplada mínima amb protecció de baranes de 90 cm 
d’alçada i entornapeu de 20 cm. S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues 
suspeses. 

En l’abocada del formigó o en fases de treball en que es produeixin localitzacions de càrregues 
en punts concrets, es distribuiran adientment, tenint en compte la resistència de l’estructura. 

En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una 
pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega quedi 
lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 

En els treballs de desencofratge que hi hagi perill de caiguda lliure de taulons i altres elements, 
es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s’adoptarà la precaució complementària 
d’acotar les àrees que pugessin estar afectades. 

Els materials procedents del desencofratge s’apilaran a distància suficient de les zones de 
circulació i treball. Les puntes sortints sobre la fusta es trauran o es doblegaran. En les àrees en 
que és desencofri o s’apili la fusta es col·locarà la senyal “Obligatori doblegar puntes”. 

Revisions 

Diàriament els gruistes, comprovaran tots els elements sotmesos a esforços. Es revisaran a 
fons els cables, cadenes, cordes, politges, frens i els sistemes de comandament. 

Es vigilarà la terra de les grues, formigoneres i de la resta de maquinària accionada 
elèctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la 
presa de terra. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 
aplecs de material, punts de recolzament provisionals, conduccions del formigó, etc. 

2.4.3. OBRES D’IMPERMEABILITZACIÓ I DRENATGE 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Projecció, cops i caigudes de materials. 
 Cops d’eines de mà. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Cremades per arc elèctric. 
 Sobre esforços. 
 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell x    x   x    x x 

Projecció violenta de partícules x   x   x     x x 

Cops i caigudes de objectes x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats  x  x    x     x 

Cremades per arc elèctric x     x   x     

Sobre esforços per utilització d’eines 
pesades  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells 
pneumàtics x   x   x      x 

Estrès tèrmic  x   x    x    x 

Pols ambiental  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
El personal que treballi en la posta n’obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 
botes de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones 
alienes. 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 
són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a la iniciació dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontats i es resoldran les 
possibles interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 
amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 
treball. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Es disposaran cables d’acer, argolles o altres punts fixes per a enganxar l’arnés de seguretat en 
el cas de que els “petos” perimetrals siguin de menys de 90 cm d’altura. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una 
xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 
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Les bombones de butà o de propà per els encenedors de segellament s’emmagatzemaran a 
part, sempre en posició vertical i protegits del sol. S’habilitarà un espai específic per al 
magatzematge dels productes bituminosos i inflamables 

En cas de transport pneumàtic del formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb una 
pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega quedi 
lliure durant el desplaçament i formigonat dels elements. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 
mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 
un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 
les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Es revisaran periòdicament els apilaments i els magatzematges dels productes bituminosos. 

En les conduccions de formigó es controlarà, abans d’iniciar el treball, les unions de les 
canonades i els seus travaments amb especial cura en els colzes. 

2.4.4. FERMS I PAVIMENTS 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Projecció, cops i caigudes de materials. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Cops d’eines de mà. 
 Sobreesforços 
 Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 
 Soroll i pols ambiental. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell x    x   x    x x 

Projecció violenta de partícules x   x   x      x 

Cops i caigudes de objectes x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats  x  x    x     x 

Atropellament de persones i cops 
maquinària x   x   x     x x 

Sobre esforços per utilització d’eines 
pesades  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells 
pneumàtics x   x   x      x 

Estrès tèrmic x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 
botes de seguretat. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 
senyals de “Maquinària moviment. 
En operacions a alçades superiors a 2 m, serà obligatori l’ús de l’arnés de seguretat. 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 
són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 
amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 
treball. 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells amb escales o rampes, d’amplada mínima 
de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin 
escales de mà, la seva amplada mínima serà de 50 cm. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un sòcol de 20 cm i es col·locarà una 
xarxa de protecció tapant els forats horitzontals. 
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Els acopis de material es repartiran per les àrees de treball evitant sobrecàrregues puntuals i 
sobre “durmientes” que impedeixin el seu desplaçament. 

Els plàstics, cartró, paper, fleixos, etc., procedents dels diversos empaquetats es recolliran 
immediatament un cop que s’hagin obert els paquets, per a la seva eliminació posterior. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 
mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 
un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament, abans d’iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforços. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 
aplecs de material, punts de recolzament, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 
les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

2.4.5. XARXES DE SERVEIS 

Es defineixen com xarxes de serveis tant les de nou disseny i implantació previstes en projecte, 
com les relatives a la localització, estudi i desviament de les instal·lacions externes (línies 
elèctriques, conduccions d’aigua, telefonia i comunicacions, canalitzacions de gas, xarxa de 
clavegueram, enllumenat, semàfors, etc.) afectades per l'execució de l'obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Projecció, cops i caigudes de materials. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Atropellament i cops de maquinària. 
 Bolcs i falses maniobres de la maquinària mòbil. 
 Soroll per compressors i martells pneumàtics. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix nivell x   x   x      x 

Caigudes a diferent nivell  x   x    x   x x 

Cops i caigudes de objectes x   x    x     x 

Talls i ferides en extremitats  x   x   x     x 

Atropellament de persones i cops 
maquinària  x   x    x   x x 

Bolcada de vehicles x    x    x   x  

Sobre esforços per utilització d’eines 
pesades  x   x    x    x 

Soroll per compressors i martells 
pneumàtics  x  x    x    x x 

Estrès tèrmic x   x   x      x 

Pols ambiental  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 
botes de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de 
protecció, es dotarà als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 
l’activitat. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col·locaran les 
senyals de “Maquinària pesada en moviment. 
Es disposaran entornapeus de 20 cm d’alçada en tots els límits de les rases i pous o, 
alternativament, es delimitaran les zones de treball mitjançant tanques o mitjans 
equivalents 
Els mànecs de les eines manuals estaran dotats de materials aïllants, quedant 
prohibida la seva manipulació. Es protegiran totes les línies i els equips amb un 
disjuntor diferencial. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Abans de començar l’obra es recollirà la màxima informació possible de les corresponents 
companyies sobre la situació de les xarxes dels diferents serveis existents i es confirmaran amb 
l’execució de cates manuals de reconeixement. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 
amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 
treball. 
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A la fase d’obertura i tancament de rases o regates, s’extremarà l’ordre i neteja de l’obra, per 
evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 

El moviment dels vehicles es regirà per un pla preestablert, procurant que els desplaçaments 
mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciarà amb 
un senyal acústic. 

Revisions 

Diàriament es revisarà la maquinària amb especial atenció a l’estat dels mecanismes i elements 
mòbils. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 
aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Es vigilarà la terra de la maquinària accionada elèctricament amb especial cura al bon estat de 
les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

2.4.6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

Aquesta activitat compren la totalitat de les instal·lacions provisionals de l’obra, subministrament 
d’energia elèctrica en baixa tensió, incloent l’escomesa des de companyia, la instal·lació de 
l’enllumenat tant de les zones exteriors com dels llocs de treball, la posta a terra, el 
subministrament i l’escomesa de l’aigua potable, els sistemes contraincendis, de ventilació 
forçada i d’evacuació necessaris, etc., així com la seva senyalització. 

De la mateixa forma es defineixen com instal·lacions provisionals d'obra les corresponents a la 
perfecta senyalització i vigilància de les àrees d'actuació i els treballs necessaris pel desviament 
de la circulació de persones o vehicles, inclòs l’establiment, millora i conservació dels accessos 
a les vivendes, comerços i altres usos que es vegin afectats durant l’execució l’obra. 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Caiguda de persones. 
 Caiguda de materials. 
 Cops i talls a les extremitats. 
 Sobre esforços per moviment de materials. 
 Soroll per compressors i equips. 
 Cremades i incendi per arc elèctric. 
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Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Caigudes de persones al mateix 
nivell. x   x   x      x 

Talls i ferides en extremitats. x    x   x     x 

Trepitjades sobre objectes punxants.  x  x    x     x 

Sobreesforços. x   x   x      x 

Soroll per compressors i equips.  x  x    x     x 

Atropellament de persones i cops 
maquinària.  x   x    x   x x 

Contactes amb l’energia.  x   x    x   x  

Cremades per arc elèctric. x    x    x   x x 

Incendi per interferència elèctrica. x     x   x     

Soroll i pols ambiental.  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprarà ulleres, guants i 
botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. 
Les granotes de treball portaran tires reflectants homologades segons UNE-EN340. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà 
als treballadors dels mateixos. 

 Proteccions col·lectives. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
Es senyalitzarà i tancarà la zona d’actuació per tal d’evitar l’entrada de persones 
alienes. 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 
són comuns, es delimitaran mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents. 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs, s’estudiaran les àrees confrontades i es resoldran les possibles 
interferències existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 
amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulació i 
treball. 

S’habilitaran accessos suficients amb escales o rampes, d’amplada mínima de 60 cm dotades 
amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm. Quan s’utilitzin escales de mà, la seva 
amplada mínima serà de 50 cm. L’amplada mínima de la plataforma de treball serà de 1,0 m. 

Tota la maquinaria i els equips d’obra es dotaran dels silenciadors necessaris i dels captadors 
de la pols que les condicions de treball aconsellen. 
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Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Es comprovaran, amb la freqüència imposta per les condicions de treball, l’estat adient dels 
aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc. 

Amb una cadència mínima d’una setmana, es comprovarà la concentració de gasos a l’interior 
de l’obra, determinant els nivells de biòxid i monòxid de carboni, biòxid de sofre, gasos nitrosos i 
aldehids, etc. i es tomaran les mesures necessàries. 

2.4.7. GESTIÓ DE RESIDUS 

Riscos més freqüents 

Els riscos específics d’aquesta unitat d’obra són, 

 Desplaçaments i despreniments de terres  
 Caiguda de persones. 
 Atropellament de persones i cops de maquinària. 
 Cops i caigudes de materials. 
 Ferides punxants en extremitats. 
 Sobreesforços. 
 Soroll i pols ambiental. 

Avaluació de riscos més freqüents 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A LD D ED T TO M I IN C I 

Desplaçaments i despreniments de 
terres   x  x    x   x x 

Caigudes de persones al mateix nivell  x  x   x     x x 

Caigudes a diferent nivell  x   x   x    x x 

Atropellament de persones i cops 
maquinària x   x   x     x  

Cops i caigudes de objectes x    x   x     x 

Talls i ferides en extremitats  x  x    x     x 

Sobre esforços per utilització d’eines 
pesades  x   x    x    x 

Soroll per compressors i equips x   x   x      x 

Estrès tèrmic x   x   x      x 

Soroll i pols ambiental  x  x    x     x 

Mitjans de protecció 

 Equips de protecció personal. 
Serà obligatori l’ús del casc, de roba específica de treball i d’armilla reflectant. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es proveirà 
als treballadors dels mateixos. 
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 Proteccions col·lectives. 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es 
prevegi circulació de persones o vehicles i es col·locaran les senyals de “Risc de 
caigudes a diferent nivell” i de “Maquinària pesada en moviment”. 
Es senyalitzarà i tancarà la zona per tal d’evitar l’entrada de persones alienes a 
l’activitat. 
A les zones urbanes l’àrea de treball serà independent dels accessos de vianants; si 
són comuns, es delimitaran els dels vianants mitjançant tanques, voreres o mitjans 
equivalents 

Normes d’actuació durant els treballs 

Prèviament a l’inici dels treballs s’estudiaran les repercussions de les excavacions en les àrees 
confrontats i es resoldran les possibles interferències amb els serveis existents. 

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il·luminació es farà 
amb focus fixes o mòbils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones d’actuació. 

S’evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 

Els productes de l’excavació que no es portin a abocador, es col·locaran a suficient distància 
del caire de l’excavació per no dificultar l’execució de les perforacions ni la circulació dels 
vehicles de transport. 

El moviment dels vehicles d’excavació i transport es regirà per un pla preestablert, procurant 
que els desplaçaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un 
moviment ho anunciarà amb un senyal acústic. 

Les àrees de treball en les que l’avanç de l’excavació determini risc de caiguda d’alçada, 
s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’alçada i entornapeu de 20 cm o amb barreres 
tipus new jersey, sempre que es prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 

Es vigilarà la terra dels equips de soldadura i de la resta de maquinària accionada elèctricament 
amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. 

Revisions 

Diàriament es revisarà per personal capacitat l’estat de les zones d’actuació. 

Periòdicament es comprovarà la maquinària d’excavació i transport amb especial atenció a 
l’estat dels mecanismes de frens, direcció, alçadores hidràulics, senyals acústiques i 
il·luminació. 

2.4.8. EQUIPS CONTRAINCENDIS 

Els extintors d’incendi emplaçats a l’obra estaran fabricats amb acer d’alta embutibilitat i alta 
soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva manipulació mai 
suposi un risc per si mateixa. 

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i aniran 
dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar l’estat 
de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 
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El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’Aparells a Pressió, Reial Decret 1244/79. 

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i siguin d’ús immediat 
en cas d’incendi. S’instal·laran en zones de pas normal de persones, mantenint un àrea lliure 
d’obstacles al voltant de l’aparell. Als punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col·locarà un 
senyal que indiqui la seva localització. 

Els extintors sempre compliran la Instrucció Tècnica MIE-EP (O.M 31/5/82). 

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran 
portàtils, de pols polivalent i de 10 kg de capacitat de càrrega. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST 

 

 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut en el Projecte “Construcció d’un nou Accés a la 
Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, ascendeix a la quantitat en Execució 
Material de 59.717,85 € (CINQUANTA-NOU MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS). 

Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre (B.O.E. núm. 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s’implanta l’obligatorietat 
de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’ obres públiques. 

El pressupost s’abonarà amb certificacions mensuals, segons avanç d’obra realment executada. 

 

Barcelona, febrer de 2015  

L’Autor de l’Estudi de Gestió de Residus 

 

 

 

Adrià Pascual Verdés 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN 455-1.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

14 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducte 2,000 55,000 4,000 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

2 H1511017 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Viaducte 2,000 55,000 4,000 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

3 H1511212 m² Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb cables, amb una
malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2
mm de gruix.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

4 H15151A1 m² Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

5 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària
2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció
amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

9 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

10 H1532581 m² Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

12 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 03  TANCAMENTS I SENYALITZACIÓ

1 H15Z2011 h Senyalista d'obra durant totes les fases d'execució del vial d'accés a la Vallensana i amb jornada mínima de 10
hores, encarregat de la senyalització, vigilància, control i manteniment dels accessos i de les circulacions, inclòs
labors generals de protecció i d'orde i neteja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 22,000 12,000 528,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 528,000

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 135,000

3 HB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge
i desmuntatge.

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

4 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs.
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 04  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 8x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  CONTROL DE SEGURETAT I FORMACIÓ DEL PERSONAL

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equips, instal·lacions i mòduls
de l'Estudi de Seguretat i Salut.
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,500 22,000 12,000 132,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

2 HQUZM000 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut (equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees
annexes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 22,000 12,000 66,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 66,000

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 06  MEDICINA PREVENTIVA

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110 x 210 cm incloent neteja i desinfecció una vegada al mes o desprès del seu
ús.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SIS NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 07  EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812.

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168.

6,29 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169.

5,32 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458. 0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458.

15,86 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405. 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

H1445003P-7 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140. 1,71 €

(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell.

1,47 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

H1458800P-9 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú, homologats segons UNE-EN
455-1.

0,05 €

(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

H145K153P-10 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420.

22,26 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H1461110P-11 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347.

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1465275P-12 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347.

24,70 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

H147D102P-13 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354.

57,32 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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H147RA00P-14 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de
seguretat.

5,37 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

H1485800P-15 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471.

19,62 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H1487350P-16 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340.

4,76 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

H1488580P-17 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348.

15,60 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1511015P-18 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs.

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

H1511017P-19 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs.

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

H1511212P-20 m² Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres d'acer amb
cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i
làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix.

15,31 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

H15151A1P-21 m² Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs.

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

H1522111P-22 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs.

13,80 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

H1529013P-23 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs.

64,88 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

H152D801P-24 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs.

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H152J105P-25 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs.

6,00 €

(SIS EUROS)

H152KBD1P-26 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs.

24,09 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
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H152U000P-27 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

H1532581P-28 m² Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs.

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

H1534001P-29 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

H15Z1001P-30 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions de tots els equips,
instal·lacions i mòduls de l'Estudi de Seguretat i Salut.

45,36 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H15Z2011P-31 h Senyalista d'obra durant totes les fases d'execució del vial d'accés a la Vallensana i amb
jornada mínima de 10 hores, encarregat de la senyalització, vigilància, control i manteniment
dels accessos i de les circulacions, inclòs labors generals de protecció i d'orde i neteja.

20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1003P-32 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut. 148,26 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

H16F1004P-33 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. 20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H6AA2111P-34 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs.

2,83 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

HB2C2000P-35 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus semibarrera New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge.

49,94 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBB11121P-36 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs.

66,36 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

HBB11261P-37 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs.

104,09 €

(CENT QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HBB11351P-38 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs.

73,55 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HBB20005P-39 u Senyal manual per a senyalista. 12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

HBBAA007P-40 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs.

30,34 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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HBBAC017P-41 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

26,44 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBBAF007P-42 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs.

32,81 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HBC12100P-43 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. 6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

HBC19081P-44 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs. 1,59 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1GFJ1P-45 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs.

40,55 €

(QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

HBC1KJ00P-46 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs. 6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

HM31161JP-47 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs.

47,68 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU1521AP-48 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

158,45 €

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1A20AP-49 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

225,75 €

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

HQU1H23AP-50 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 8x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial.

241,50 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU25701P-51 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs.

23,50 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

HQU27902P-52 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs.

31,42 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

HQUA1100P-53 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball.

125,17 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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HQUA3100P-54 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball.

82,94 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQUACCJ0P-55 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110 x 210 cm incloent neteja i desinfecció una vegada al
mes o desprès del seu ús.

22,46 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

HQUAM000P-56 u Reconeixement mèdic. 37,33 €

(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

HQUAP000P-57 u Curset de primers auxilis i socorrisme. 222,60 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQUZM000P-58 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut (equips, instal·lacions,
mòduls, etc.) i àrees annexes.

20,65 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

Barcelona, febrer 2015                  L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

                                                   Adrià Pascual Verdés
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Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 01 Equips de protecció individual

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812. (P - 1)

6,27 20,000 125,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168. (P - 2)

6,29 10,000 62,90

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de

barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D

foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN

169. (P - 3)

5,32 5,000 26,60

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i

UNE-EN 458. (P - 4)

0,24 20,000 4,80

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,

homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458. (P - 5)

15,86 5,000 79,30

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405. (P - 6)

0,72 20,000 14,40

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140.

(P - 7)

1,71 10,000 17,10

8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell. (P - 8)

1,47 20,000 29,40

9 H1458800 u Parella de guants ultrafins de precisió d'un sol ús, de cautxú,

homologats segons UNE-EN 455-1. (P - 9)

0,05 20,000 1,00

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,

logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN

420. (P - 10)

22,26 5,000 111,30

11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i

folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,

UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347. (P -

11)

5,99 20,000 119,80

12 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca

amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347. (P - 12)

24,70 5,000 123,50

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament

dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 354. (P - 13)

57,32 20,000 1.146,40

14 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga

de cinturó de seguretat. (P - 14)

5,37 100,000 537,00

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471. (P - 15)

19,62 20,000 392,40

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340. (P -

16)

4,76 20,000 95,20

17 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348. (P - 17)

15,60 5,000 78,00

TOTAL Capítol 01.01 2.964,50

EUR
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Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H1511015 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs. (P

- 18)

12,06 440,000 5.306,40

2 H1511017 m² Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en

viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 19)

16,56 440,000 7.286,40

3 H1511212 m² Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada

amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80

mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta

densitat de 2 mm de gruix. (P - 20)

15,31 50,000 765,50

4 H15151A1 m² Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a

proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas

de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada

a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 21)

5,06 200,000 1.012,00

5 H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del

mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de

seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140

encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i

amb el desmuntatge inclòs. (P - 23)

64,88 50,000 3.244,00

6 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants

de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny

amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs. (P - 22)

13,80 25,000 345,00

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de

seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu

anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 24)

11,50 25,000 287,50

8 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i

amb el desmuntatge inclòs. (P - 25)

6,00 25,000 150,00

9 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports

d'acer allotjats amb forats al sostre. (P - 27)

2,46 250,000 615,00

10 H1532581 m² Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el

desmuntatge inclòs. (P - 28)

5,92 50,000 296,00

11 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció

dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb

desmuntatge inclòs. (P - 29)

0,24 250,000 60,00

12 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i

piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al

terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs. (P - 26)

24,09 15,000 361,35

TOTAL Capítol 01.02 19.729,15

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 03 Tancaments i senyalització

1 H15Z2011 h Senyalista d'obra durant totes les fases d'execució del vial d'accés a la

Vallensana i amb jornada mínima de 10 hores, encarregat de la

senyalització, vigilància, control i manteniment dels accessos i de les

circulacions, inclòs labors generals de protecció i d'orde i neteja. (P -

31)

20,65 528,000 10.903,20

EUR
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2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb el desmuntatge inclòs. (P - 34)

2,83 135,000 382,05

3 HB2C2000 m Barrera en forma de mitja campana de cares arrodonides, tipus

semibarrera New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge. (P - 35)

49,94 100,000 4.994,00

4 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de costat, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 36)

66,36 6,000 398,16

5 HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 37)

104,09 4,000 416,36

6 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a

senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 38)

73,55 2,000 147,10

7 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista. (P - 39) 12,96 1,000 12,96

8 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent

d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell

explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 40)

30,34 4,000 121,36

9 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada

amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o

quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 41)

26,44 3,000 79,32

10 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm,

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància,

fixada i amb el desmuntatge inclòs. (P - 42)

32,81 3,000 98,43

11 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària. (P - 43) 6,34 20,000 126,80

12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs. (P - 44)

1,59 50,000 79,50

13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de

bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs. (P - 45)

40,55 10,000 405,50

14 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 46)

6,86 15,000 102,90

TOTAL Capítol 01.03 18.267,64

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 04 Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

1 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 6x2,5x2,3 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets

amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb

instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques

turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P -

48)

158,45 12,000 1.901,40

2 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8x2,5x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de

parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 49)

225,75 12,000 2.709,00

3 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 8x2,5x2,3 m de plafó d'acer

lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler

fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra

de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1

pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial. (P - 50)

241,50 12,000 2.898,00

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat

per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs. (P - 51)

23,50 5,000 117,50

EUR
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5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs. (P - 52)

31,42 2,000 62,84

TOTAL Capítol 01.04 7.688,74

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Control de seguretat i formació del personal

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

de tots els equips, instal·lacions i mòduls de l'Estudi de Seguretat i

Salut. (P - 30)

45,36 132,000 5.987,52

2 HQUZM000 h Brigada de neteja per manteniment d'elements de seguretat i salut

(equips, instal·lacions, mòduls, etc.) i àrees annexes. (P - 58)

20,65 66,000 1.362,90

3 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut. (P - 32) 148,26 10,000 1.482,60

4 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra. (P -

33)

20,65 4,000 82,60

TOTAL Capítol 01.05 8.915,62

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 06 Medicina preventiva

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball. (P - 53)

125,17 2,000 250,34

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut

establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball. (P - 54)

82,94 2,000 165,88

3 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110 x 210 cm incloent neteja i

desinfecció una vegada al mes o desprès del seu ús. (P - 55)

22,46 3,000 67,38

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic. (P - 56) 37,33 20,000 746,60

5 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme. (P - 57) 222,60 2,000 445,20

TOTAL Capítol 01.06 1.675,40

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 07 Extinció d'incendis

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs. (P - 47)

47,68 10,000 476,80

TOTAL Capítol 01.07 476,80

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 2.964,50

Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 19.729,15

Capítol 01.03  Tancaments i senyalització 18.267,64

Capítol 01.04  Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar 7.688,74

Capítol 01.05  Control de seguretat i formació del personal 8.915,62

Capítol 01.06  Medicina preventiva 1.675,40

Capítol 01.07  Extinció d'incendis 476,80

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana 59.717,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

59.717,85

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SiS Nou accés Urbanització Vallensana 59.717,85

59.717,85

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 59.717,85

Subtotal 59.717,85

21 % IVA SOBRE 59.717,85............................................................................................... 12.540,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 72.258,60

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS )

Barcelona, febrer 2015                  L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut

                                                   Adrià Pascual Verdés
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ANNEX NÚM. 18 – PLA D’OBRA 

 

 

Prenent en consideració les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i 
els rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions, 
s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades. 

El termini que resulta per a l'execució de les obres corresponents és de dotze (12) mesos, 
detallant-se a continuació la planificació prevista per a les unitats més importants i establint-se 
un ordre de prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat. 

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindrà en compte a l’hora de planificar 
i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideració de no 
suposar afecció directa a l’entorn, mantenint en servei provisional durant tota l’actuació la 
carretera BV-5011, així com el Camí de Sant Pere de Reixac, en el terme municipal de 
Montcada i Reixac. 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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Id Nom de tasca Duració

1 CONSTRUCCIÓ NOU ACCÉS URB. VALLENSANA 261 días

2 Inici Obra 0 días

3 Implantació 5 días

4 Desviament de Serveis Afectats 20 días

5 Treballs Previs i Demolicions 15 días

6 Moviment de Terres 200 días

7 Vial Accés a la Vallensana - Costat BV-5011 100 días

8 Vial Accés a la Vallensana - Costat Urbanització 120 días

9 Rotonda 41,13 días

10 BV-5011 - Costat Montcada i Reixac 20 días

11 Camí de Sant Pere de Reixac 60 días

12 BV-5011 - Badalona 20 días

13 Estructures 195 días

14 Murs d'Escullera 165 días

15 Mur 1 50 días

16 Mur 2 15 días

17 Mur 3 15 días

18 Mur 4 20 días

19 Mur 5 100 días

20 Calaix 20 días

21 Viaducte 85 días

22 Drenatge 182 días

23 Drenatge Longitudinal 182 días

24 Vial Accés a la Vallensana - Costat BV-5011 100 días

25 Vial Accés a la Vallensana - Costat Urbanització 120 días

26 Rotonda 30 días

27 BV-5011 - Costat Montcada i Reixac 20 días

28 Camí de Sant Pere de Reixac 60 días

29 BV-5011 - Badalona 20 días

30 Drenatge Transversal 47 días

31 O.D. 3 15 días

32 O.D. 4 15 días

33 Afermat 35 días

34 Ferms Granulars 20 días

35 Ferms Bituminosos 10 días

36 Vorares i Voreres 5 días

37 Senyalització i Defenses 21 días

38 Senyalització Horitzontal 11 días

39 Senyalització Vertical 5 días

40 Defenses 20 días

41 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 30 días

42 Plantacions 30 días

43 Entrega Obra 0 días

44

45 Control de Qualitat 261 días

46 Seguretat i Salut 261 días

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

  

CONSTRUCCIÓ D'UN NOU ACCÉS A LA URBANTZACIÓ
DE LA VALLENSANA AMB ENLLAÇ A LA BV-5011

Annex núm. 18 - Pla d'obra
Febrer 2015

Pàg. 1
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1. QÜESTIONS GENERALS 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques del Projecte de  
“Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011”, s’han 
definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir 
de base al Contractista per a redactar el seu Pla d'Autocontrol de Qualitat de l’obra abans de 
l’inici dels treballs corresponents. Aquestes operacions de control seran realitzades pel 
Contractista sota la supervisió de Direcció d'Obra. 

El document estableix, d’acord amb el Plec de Condicions del Projecte, el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3” i demés 
normatives d’aplicació, les directrius i els processos a seguir per a desenvolupar el control de 
qualitat dels materials a incorporar a l’obra, indicant quins elements seran controlats i què es 
comprovarà de cadascun d’ells, del seu procés de “transformació” en producte (execució) i del 
producte final (obra acabada). 

Aquesta comprovació determina tres nivells en el control a programar, 

 Control de recepció en obra dels productes 
 Control d’execució de l’obra 
 Control de l’obra acabada 

I les següents fases de control, 

A l’inici de l’obra 

 Contractista. Redactarà el seu propi Pla d’Autocontrol, complint amb el que s’indica en 
el present Pla i que haurà de ser aprovat per Direcció d’Obra que proposarà els canvis 
que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. 

 Direcció d’Obra. Desenvoluparà el Programa de control de qualitat, segons el que 
s’indica en aquest Pla i en el d’Autocontrol del Contractista. 

Ambdós controls s’aniran actualitzant paral·lelament, segons les necessitats pròpies de l’obra i 
les indicacions de Direcció d’Obra. 

Durant el procés de l’obra 

 Contractista. Entregarà periòdicament la documentació dels materials i el resultat dels 
assaigs realitzats, actualitzarà el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de Direcció 
d’Obra i les necessitats pròpies de l’obra i prepararà les fitxes de control d’execució de 
totes les unitats d’obra segons el Programa de Punts d’Inspecció prèviament aprovat. 

Annex núm. 19 – Pla de Control de Qualitat      Pàg. 1 
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 Direcció d’Obra. Comprovarà que la documentació entregada és correcta i coincideix 
amb l’exigida, prepararà les fitxes de control d’execució i reclamarà al Contractista els 
assaigs i documents que cregui necessaris per assegurar la qualitat de l’obra. 

Abans de portar qualsevol material a l’obra el Contractista haurà d’informar a Direcció d’Obra de 
les seves característiques, tant si estava previst en Projecte com si no i esperar la seva 
conformitat. Direcció d’Obra podrà en qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de 
control què estimi convenient. 

2. PLA D’AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA 

El Pla d’Autocontrol a redactar pel Contractista abans de l’inici de les obres inclourà almenys els 
següents apartats i especificacions de control. 

1. Descripció de l'obra. Característiques generals de l’actuació, especialment aquells 
aspectes amb més relació amb la qualitat de l’obra. 

2. Activitats que es controlen. Relació de les activitats que hauran de ser considerades en 
el Pla de Autocontrol. 

3. Organització de l'obra. Organigrama amb el detall de les persones que intervindran  
(fins a nivell d’encarregat), indicant el càrrec i les funcions de cadascú. 

4. Revisió del Projecte. Llistat dels punts a revisar que s'hagin pogut detectar per a tenir 
temps suficient pel seu anàlisi i correcció. 

5. Control de l’expedient. Relació dels documents aplicables al Projecte, controlant al 
mateix temps la seva vigència i aplicabilitat (legislació, normatives, contingut del 
Projecte, etc.). El Pla de Control del Projecte es un d'aquests documents. 

6. Procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments 
seran compatibles amb el Plec de Condicions del Projecte. 

7. Recepció de materials. Detall de les operacions de control a realitzar en la recepció 
dels materials, supervisió dels certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, 
assaigs de laboratori, traçabilitat, etc. Aquest control es farà d'acord amb el contingut 
del Pla de Control del Projecte. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA). A preparar pel Contractista durant 
l’execució de l’obra i abans d’iniciar una tasca determinada, per a verificar les 
condicions d'execució de les activitats que es controlen. 

9. Fitxes d'execució. Desenvolupant el Programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta 
de sectoritzar l'obra per tal d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la 
part d'obra afectada. Les fitxes d'execució son el resultat d'aplicar un PPI/PA a un 
sector determinat. Direcció d’Obra també redactarà les seves pròpies fitxes d’execució 
per tal de comprovar les diferents unitats d’obra. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulti no 
acceptable, s'aixecarà una “no conformitat”, que pot ser lleu (de correcció immediata) o 
greu. En aquest darrer cas, apareixerà una “acció correctora” per tal de deixar 
constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 

El Pla es completarà amb els llistats de calibració dels aparells a preveure, la programació de 
les compres dels materials, les instruccions tècniques relacionades amb els contractes de 
subministradors i subcontractistes, etc. 
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El Pla d’Autocontrol serà un eina potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra i s’haurà 
d’anar actualitzant durant el transcurs dels treballs, ajustant‐se a les necessitats pròpies del 
desenvolupament de l’obra i al seguiment que realitzi Direcció d’Obra. 

3. FASES DEL CONTROL DE QUALITAT 

El Control de Qualitat de l’obra constarà de les següents fases diferenciades, 

Fase de recepció dels materials 

El control de recepció té per objectiu comprovar les característiques tècniques mínimes exigides 
que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’incorporen de forma permanent a 
l’obra, així com les seves condicions de subministrament i garanties de qualitat. 

El control de recepció es podrà realitzar per un dels següents mitjos, 

 Control de la documentació dels subministraments. 
 Control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 
 Control mitjançant resultats d’assaigs realitzats pel propi fabricant. 
 Control mitjançant assaigs in situ. 

Fase d’execució de les unitats d’obra 

Direcció d’Obra i Contractista controlaran conjuntament tot aquest procés a l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta realització i disposició 
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i resta de controls a 
plantejar per comprovar la seva conformitat amb el Projecte, la legislació aplicable i les normes 
de bona pràctica constructiva així com les instruccions de Direcció d’Obra. 

El control d’execució es podrà realitzar per un dels següents mitjans, 

 Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les 
empreses que han executat la unitat d’obra. 

 Control mitjançant fitxes d’execució. 
 Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control. 
 Control mitjançant assaigs in situ. 

Fase d’obra acabada 

A l’obra acabada o sobre les diferents parts i instal·lacions, parcial o totalment acabades, es 
realitzaran, a més de les que poden establir‐se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes i ordenades per Direcció d’Obra i la legislació aplicable. 

El control d’obra acabada es podrà realitzar per un dels següents mitjos, 

 Control de l’Autocontrol del Contractista i de la documentació entregada per les 
empreses que han executat la unitat d’obra. 

 Control mitjançant fitxes d’execució i d’obra acabada. 
 Comprovació de la documentació generada per empreses externes de control. 
 Control mitjançant assaigs d’obra acabada. 
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4. CONTROL DE DOCUMENTACIÓ 

Durant el transcurs de l’obra, el Contractista anirà entregant tota la documentació necessària 
per comprovar que les característiques dels materials s’ajusten a les sol·licitacions definides en 
Projecte i que assegurin la seva qualitat. 

El control documental s’estendrà a totes les fases del seguiment de la qualitat de l’obra, 

 Recepció de materials. Documentació que acredita el nivell de qualitat dels materials 
components. Com a regla general no s’iniciarà l’execució d’una unitat d’obra concreta 
mentre no es disposin d’aquests documents i dels resultats hagin estats expressament 
acceptats per Direcció d’Obra. 

 Execució. Documentació que assegura que l’execució d’una unitat d’obra s’ha realitzat 
conforme les exigències del Projecte i les indicacions de Direcció d’Obra. 

 Obra acabada. Documentació que es genera per certificar que una unitat d’obra 
acabada és correcta i compleix amb les sol·licitacions indicades per Direcció d’Obra. 

Tota la documentació generada quedarà arxivada i s'integrarà en la documentació del Projecte 
As Built final d’obra. 

4.1. DOCUMENTACIÓ DURANT LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

La documentació obligatòria a entregar, com a mínim, de cada material per tal de realitzar‐ne la 
seva recepció serà la següent, 

 Fitxa tècnica. Document realitzat pel fabricant que conté la descripció de les 
característiques del material. Ha d’incloure el nom, característiques físiques/químiques, 
mode d’utilització o elaboració i especificacions tècniques. 

 Si la documentació entregada amb els certificats conté tota la documentació tècnica del 
material, no serà necessari la preparació de la fitxa tècnica en qüestió. 

 Com a norma general, Direcció d’Obra aprovarà el material abans de realitzar-se el seu 
subministrament a l’obra. 

 Es facilitaran altres documents identificatius, com normes de seguretat del producte, 
instruccions d’aplicació o càlculs justificatius de les característiques. 

 Full o carta de subministrament (en el seu defecte albarà). Document, redactat per el 
subministrador i signat per persona física, en el qual es certifica que s’ha entregat el 
material a l’obra. 

 Contindrà el nom i marca del producte, la quantitat subministrada, l’obra i l’empresa que 
ha contractat el material. 

 Etiquetatge. Si no s’indica el contrari, tot material que es col·loqui a l’obra disposarà 
d’etiquetatge. Direcció d’Obra comprovarà la seva existència i revisarà que coincideix 
amb les dades de la fitxa tècnica aprovada. 

 Distintius de qualitat. S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material. 
Direcció d’Obra podrà reclamar que es disposi d’algun d’ells en concret, per tal 
d’aprovar un material. 

Els distintius de qualitat que es poden acceptar es classifiquen segons, 

 Distintiu a l’empresa (segells AENOR que certifiquen que és un empresa 
registrada / normes ISO). 
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 Distintiu al producte (segells AENOR dels productes / assaigs certificats per 
laboratori homologat). 

 Altres distintius de compliment de normatives 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives que són exigibles 
reglamentàriament. 

 Marcatge CE. Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE. 
 Declaració de conformitat CE. Document firmat pel fabricant incloent les 

característiques tècniques que acrediten el marcatge CE segons norma  
UNE EN d'aplicació. 

 Certificar de conformitat CE. Document firmat per un organisme de certificació 
incloent les característiques tècniques que acreditin el marcatge CE segons la 
norma UNE EN d'aplicació. 

 DITE (ITEC). Certificat DITE indicant el Document de Idoneïtat Tècnica Europeu 
incorporant el marcatge CE i les característiques del producte, equip o sistema. 
L’etiquetat inclourà el número de certificat DITE. 

 Idoneïtat tècnica. Per l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors. D’acord 
amb el que s’estableix a l’article 5.2.5 del capítol 2 del “Código Técnico”,pot ser, 

 DIT. Document d’idoneïtat tècnica; document expedit pel Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciació tècnica de la 
idoneïtat d’utilització en edificació i/o obra civil d’un determinat material, sistema o 
procediment constructiu no tradicional o innovador. 

 DAU. Document d’adequació al ús, expedit pel ITEC; declaració de l’opinió 
favorable de les prestacions d’un producte o d’un sistema constructiu innovador 
en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, a l’àmbit de 
l’edificació i d’enginyeria civil. 

 Altres. Altres documents obligatoris per alguns materials específics. 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin 
dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components i els resultats hagin 
estats expressament acceptats per Direcció d’Obra. Aquests documents acreditatius quedaran 
arxivats i s'integraran a la documentació final d’obra “As Built”. 

4.2. DOCUMENTACIÓ DURANT L’EXECUCIÓ 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra per tal de fer el control 
d’execució serà la següent, 

 PPIs realitzats pel Contractista, a lliurar pel Contractista durant l’execució de l’obra i 
abans d’iniciar una tasca determinada, per a verificar les condicions d'execució de les 
activitats que es controlen. 

 Fitxes d’execució, realitzades pel Contractista. 
 Controls efectuats per empresa externa, s’entregaran les actes i informes que es generin 

en el cas d’existir una empresa externa de control de qualitat. 
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Complementàriament la documentació a generar per Direcció d’Obra de cada unitat d’obra, per 
tal de fer el seguiment del control d’execució comprendrà, 

 Fitxes d’execució, a preparar per Direcció d’Obra, durant el transcurs de l’obra. 

4.3. DOCUMENTACIÓ D’OBRA ACABADA 

La documentació a entregar, com a mínim, de cada unitat s’obra per tal de fer el control d’obra 
acabada serà la següent, 

 Carta d’execució o col·locació. Document redactat per l’empresa que ha efectuat un 
treball en qüestió i signat per persona física de l’empresa i pel Contractista que els ha 
contractat, en el qual es certifica que s’han realitzat una activitat específica a l’obra. 

 Certificat de garantia. Document preparat per el fabricant o empresa subministradora, 
on es certifica el període de garantia del qual disposa el material subministrat, equip  
o unitat d’obra. 
Expressament s’indicarà el període de garantia i a partir de quina data s’inicia  
el mateix, el client beneficiari, l’obra, els amidaments del material o unitat d’obra i la 
seva descripció. 
Durant aquets període l’empresa es comprometrà a modificar o reparar els possibles 
defectes d’execució o bé la falta de qualitat dels materials que puguin sorgir. Es faran 
constar els casos en els quals aquesta garantia pugui quedar invalidada. 

 Altres. Manuals d’ús i manteniment o altres documents que sol·liciti Direcció d’Obra. 
 Controls realitzats per empresa externa. S’entregaran les actes i informes que es 

generin en el cas d’existir una empresa externa de control de qualitat. 

5. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Seguidament es defineixen, per al seguiment de la qualitat durant la realització de les obres del 
Projecte de “Construcció d’un nou Accés a la Urbanització de la Vallençana amb enllaç a la  
BV-5011” la relació i enumeració dels assajos i proves a plantejar sobre els materials i activitats 
que constitueixen els treballs projectats. 

Aquesta relació és la mínima exigible i es podrà ampliar sempre i quan Direcció d’Obra ho 
cregui oportú o degut a modificacions en el transcurs de l’obra. 

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials 
compleixen amb els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Tècniques del 
Projecte, amb la normativa vigent i amb les indicacions de Direcció d’Obra. 

Els assaigs es programaran en les diferents fases establertes pel seguiment de la qualitat, 

 Recepció de materials. Direcció d’Obra podrà sol·licitar que s’efectuï una prova o assaig 
per verificar que el material subministrat a l’obra compleix amb les característiques 
sol·licitades o en cas de considerar insuficient o incorrecte algun dels documents 
entregats pel Contractista. 

 Execució. Es realitzaran assaigs durant l’execució de les diferents unitats d’obra per 
comprovar que s’estan assolint les exigències requerides. 

 Obra acabada. Es programaran proves finals de les unitats d’obra per certificar que 
s’han assolit les exigències especificades. 
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Tota la documentació que es generi dels assaigs desenvolupats s’entregarà periòdicament a 
Direcció d’Obra, que comprovarà que els resultats obtinguts són correctes i s’adjuntarà amb la 
resta de documentació de control de qualitat de l’obra. 

5.1. ESTRUCTURA DEL PLA 

A partir dels amidaments del pressupost de l'obra i dels criteris de control especificats en el Plec 
de Condicions Tècniques del Projecte, s’han obtingut el nombre d’actuacions de control, amb 
les següents consideracions de tipus general, 

 No s’han definit assajos de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar-se materials que no 
compleixin aquest supòsit, es programaran els assajos corresponents. 

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assajos d’identificació necessaris, s’ha considerat 
un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’executaran per 
a cada proveïdor tots els assajos que preveu el Pla. 

 En el cas dels components del formigó i dels morters, el seu control és responsabilitat 
dels productors dels materials i s’exigirà encara que no estigui considerat explícitament 
en el Pla. 

 El nombre d’assajos s’ha determinat a partir de les freqüències en els amidaments. Si 
durant l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal o per altres motius 
justificats, resultessin més assajos dels prevists, aquest increment quedarà 
automàticament agregat al Pla. 

El Pla de Control es presenta estructurat per àmbits i pels mateixos capítols del pressupost de 
l’obra. El repartiment del nombre d’assajos d’un àmbit en les diferents activitats s’ha  
realitzat, quan no hi ha hagut altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les  
partides associades. 

5.2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

A l’inici de l’obra, el Contractista establirà per a cadascun dels treballs programats, una divisió 
en parts que sigui congruent amb l’estructuració del Projecte i el més simple possible, però amb 
el detall suficient per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment de la qualitat de 
l’obra (referència de documentació, proves de verificació, establiment de lots de control 
estadístic, etc.). Aquesta informació passarà a formar part del Pla d’Autocontrol del Contractista 
i si de la divisió proposada resultés un nombre d'assajos diferent a l’establert, la variació 
corresponent quedarà directament incorporada en el pressupost del control. 

Un cop fixades les característiques dels materials i dels procediments proposats, la seva 
qualitat serà controlada periòdicament durant l’obra mitjançant assajos, el tipus i freqüència dels 
quals determinarà Direcció d’Obra. 

Així mateix, Direcció d’Obra podrà ordenar, durant el curs de l’obra o prèviament a la seva 
recepció provisional i amb càrrec al Pla de Control, realitzar quantes proves i assajos, 
destructius o no, cregui adients per a comprovar l’acompliment de les condicions exigibles i 
l’adequat comportament de l’obra construïda. 

La gestió, comunicació, seguiment i tramitació amb el Laboratori del Pla de Control, serà 
responsabilitat exclusiva del Contractista de l’obra. 
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La normativa d’aplicació per l’execució dels diferents assajos relacionats, es troba explícitament 
indicada en la redacció de la unitat pressupostària corresponent i en el Plec de Condicions del 
Projecte. En el cas que el Laboratori consideri que ha d’aplicar-se altre tipus de normativa, ho 
comunicarà prèviament a Direcció d'Obra, per a la seva validació. 

De tots els assajos efectuats s'emetrà un informe justificatiu, que serà transmès a la Propietat, 
al Contractista i a Direcció d'Obra. De les proves practicades in situ, el laborant facilitarà en el 
moment una còpia de les dades comprovades en obra, amb independència de la posterior 
emissió del seu informe. 

5.3. VALORACIÓ ECONÒMICA 

S’acompanya el pressupost detallat del Pla de Control de Qualitat a realitzar per un  
import de 29.274,17 € (VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB  
DISSET CÉNTIMS). 

 

 

Barcelona, febrer de 2015 
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Pressupost del Pla de Control de Qualitat 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preparació base terraplenat o
pedraplenat

22.001,797 2.500,000 9,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Terraplenat procedent obra 26.097,656 2.000,000 14,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

3 Esplanada aportacio 5.496,750 1.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 29,000

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Preparació base terraplenat o
pedraplenat

22.001,797 2.500,000 9,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Terraplenat procedent obra 26.097,656 2.000,000 14,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

3 Esplanada aportacio 5.496,750 1.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 29,000

4 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

EUR
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2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

10 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

11 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103601.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terraplenat procedent obra 26.097,656 5.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada aportacio 5.496,750 2.500,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada aportacio 5.496,750 1.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Esplanada aportacio 5.496,750 1.000,000 6,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 03  ESTRUCTURES
Titol 3 01  MURS D'ESCULLERA

1 J7B0A50J u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN
ISO 9864.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J7B0D50L u Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal d'una mostra de material
geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J7B0E50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons norma
UNE-EN ISO 12236.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE 40529.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Murs 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 04  DRENATGE
Titol 3 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 Drenatge 100,000 750,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 2.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 450,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 450,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 100,000 450,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 867,000 2.000,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 J7B0A50J u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN
ISO 9864.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 J7B0D50L u Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal d'una mostra de material
geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 J7B0E50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una mostra de material geotèxtil, segons norma
UNE-EN ISO 12236.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE 40529.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub PVC 110 mm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 JZ11U091 u Jornada completa d'inspecció per a realitzar el control, proves de funcionament i l'informe de la xarxa de
sanejament i drenatge del camí nou.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Drenatge 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 01  FERMS GRANULARS

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 750,000 4,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103, UNE 103104.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 1.500,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103104.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 750,000 4,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 750,000 4,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 750,000 4,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra
de sòl, segons la norma UNE 103502.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 4.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN
1097-5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 750,000 4,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 4.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la norma
UNE-EN 933-5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 2.250,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 4.500,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 1.000,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius, d'un sòl, segons la norma
ASTM D 6938, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 1.000,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tot-u 2.931,600 1.000,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 02  FERMS BITUMINOSOS

1 J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1426.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 1427.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J056F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 J0564305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
12847.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 J0565306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 J056D30G u Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE 104281-3-7.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 J056F40F u Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 13398, UNE-EN 13074-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 2,777 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 1,928 30,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reg imprimació 7.714,000 500,000 16,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 Reg adherència 7.417,000 500,000 15,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 31,000

11 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 933-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en calent, segons la norma UNE-EN 933-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 2.400,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 2.400,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 1097-8.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 J030MB0N u Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma NLT 167.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 J030SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra de granulat per a
elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT 166.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

18 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

19 J03H2L02 u Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de granulat, segons la norma NLT 313.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 D-12 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

20 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 600,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 600,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

21 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 600,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

EUR
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2 D-12 1.160,916 600,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

22 J9H1C40S u Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast per via seca d'un paviment drenant, segons la norma
NLT 352.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 600,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 600,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

23 J9H1L40S u Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast per via humida d'un paviment drenant, segons la
norma NLT 352.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 600,000 3,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 600,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

24 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-6.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 240,000 8,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 240,000 5,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

26 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN
12697-13.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1.747,380 40,000 44,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1.160,916 40,000 30,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 74,000

27 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment, segons la norma UNE-EN
13036-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,037 0,100 11,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1,047 0,110 10,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 21,000

28 J9V1N00M km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm,
cada 50 m i amb un mínim de 100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,037 1,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1,047 1,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

29 JZ116H02 km Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 S-20 1,037 1,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

2 D-12 1,047 1,000 2,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 05  AFERMAT
Titol 3 03  VORADES I VORERES

1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons
la norma UNE-EN 1340.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 94,800 1.000,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 94,800 1.000,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó,
segons la norma UNE-EN 1340.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 94,800 1.000,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3,
UNE-EN 12504-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vorada 94,800 1.000,000 1,000 ROUNDUP(C#/D#
,0)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 06  SENYALITZACIÓ I DEFENSES
Titol 3 03  DEFENSES

1 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer de secció plena laminat en calent,
segons l'article 28-1 de la Instrucció EAE 2011.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 J0B1YX0U u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un perfil o planxa d'acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461.

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO
1461.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 JBM21101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de barrera metàl·lica de seguretat (suport,
separador i biona), segons norma UNE 135121.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al terreny sobre un suport clavat al
terreny natural, segons OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P ´´.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BMSNA4/120B 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

2 PMC2/10e 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CQ NOU ACCÉS URBANITZACIÓ VALLENSANA
Capítol 07  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
Titol 3 01  PLANTACIONS

1 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons
UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria orgànica total
per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn)
segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condicionament sòl 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condicionament sòl 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria, densitat
aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na, S, C/N, Cu, Zn, Fe,
Bo,Co, Mn i Mo), segons normes UNE.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Condicionament sòl 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 02 Moviment de terres

1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500. (P - 13)

50,32 9,000 452,88

2 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501. (P - 14)

67,76 29,000 1.965,04

3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15. (P - 25)

14,33 29,000 415,57

4 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101. (P - 8)

33,29 9,000 299,61

5 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104. (P - 10)

37,94 9,000 341,46

6 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502. (P - 15)

125,72 9,000 1.131,48

7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115.
(P - 20)

85,11 6,000 510,66

8 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204. (P - 21)

45,32 9,000 407,88

9 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254. (P - 22) 93,04 6,000 558,24

10 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114. (P - 23)

40,94 9,000 368,46

11 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601. (P - 27)

109,37 6,000 656,22

12 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8. (P - 12)

26,25 3,000 78,75

13 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

13,41 6,000 80,46

14 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357. (P - 26)

143,39 6,000 860,34

TOTAL Capítol 01.02 8.127,05

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 03 Estructures

Titol 3 01 Murs d'Escullera

1 J7B0A50J u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 9864. (P - 41)

66,59 1,000 66,59

2 J7B0D50L u Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN
ISO 10319. (P - 42)

227,56 1,000 227,56

3 J7B0E50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material
geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319. (P - 43)

238,39 1,000 238,39

4 J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una
mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 12236. (P -
44)

153,87 1,000 153,87

5 J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons norma UNE 40529. (P - 45)

152,76 1,000 152,76

EUR
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TOTAL Titol 3 01.03.01 839,17

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 04 Drenatge

Titol 3 01 Drenatge Longitudinal

1 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101. (P - 8)

33,29 1,000 33,29

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104. (P - 10)

37,94 1,000 37,94

3 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500. (P - 13)

50,32 1,000 50,32

4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501. (P - 14)

67,76 1,000 67,76

5 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502. (P - 15)

125,72 1,000 125,72

6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204. (P - 21)

45,32 1,000 45,32

7 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114. (P - 23)

40,94 1,000 40,94

8 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

13,41 1,000 13,41

9 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15. (P - 25)

14,33 1,000 14,33

10 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357. (P - 26)

143,39 1,000 143,39

11 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1. (P - 1)

33,29 1,000 33,29

12 J7B0A50J u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de
material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 9864. (P - 41)

66,59 1,000 66,59

13 J7B0D50L u Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i
transversal d'una mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN
ISO 10319. (P - 42)

227,56 1,000 227,56

14 J7B0E50L u Determinació de l'allargament de ruptura d'una mostra de material
geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 10319. (P - 43)

238,39 1,000 238,39

15 J7B0F50L u Determinació de la resistència al punxonament estàtic CBR d'una
mostra de material geotèxtil, segons norma UNE-EN ISO 12236. (P -
44)

153,87 1,000 153,87

16 J7B0G50N u Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de
material geotèxtil, segons norma UNE 40529. (P - 45)

152,76 1,000 152,76

17 JZ11U091 u Jornada completa d'inspecció per a realitzar el control, proves de
funcionament i l'informe de la xarxa de sanejament i drenatge del camí
nou. (P - 67)

260,00 1,000 260,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 1.704,88

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 01 Ferms Granulars

EUR



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015
Annex núm. 19 - Pla de Control de Qualitat

PRESSUPOST * Pàg.: 3

1 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1. (P - 9)

33,29 4,000 133,16

2 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104. (P - 10)

37,94 2,000 75,88

3 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104. (P - 11)

37,94 4,000 151,76

4 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8. (P - 12)

26,25 4,000 105,00

5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501. (P - 14)

67,76 4,000 271,04

6 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502. (P - 16)

127,00 1,000 127,00

7 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5. (P - 17)

9,40 4,000 37,60

8 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2. (P - 18)

96,93 1,000 96,93

9 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5. (P - 19)

35,91 2,000 71,82

10 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204. (P - 21)

45,32 1,000 45,32

11 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103.
(P - 24)

13,41 3,000 40,23

12 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15. (P - 25)

14,33 3,000 42,99

13 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357. (P - 26)

143,39 3,000 430,17

TOTAL Titol 3 01.05.01 1.628,90

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 02 Ferms Bituminosos

1 J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428. (P - 31)

55,98 2,000 111,96

2 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426. (P - 29)

62,92 2,000 125,84

3 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427.
(P - 30)

61,32 2,000 122,64

4 J056F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430. (P - 35)

41,42 2,000 82,84

5 J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431. (P - 37)

114,30 2,000 228,60

6 J0564305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847. (P - 32)

54,92 2,000 109,84

7 J0565306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429. (P - 33)

37,58 2,000 75,16

EUR
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8 J056D30G u Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE 104281-3-7. (P - 34)

43,70 2,000 87,40

9 J056F40F u Determinació de la recuperació elàstica del residu obtingut per
evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma
UNE-EN 13398, UNE-EN 13074-1. (P - 36)

188,15 2,000 376,30

10 J9H1K800 u Assaig de tall directe d'una proveta testimoni per a regs d'adherència
entre capes bituminoses. (P - 57)

75,46 31,000 2.339,26

11 J0304L03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 933-1. (P - 1)

33,29 2,000 66,58

12 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1. (P - 2)

33,29 2,000 66,58

13 J030JB0K u Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma
UNE-EN 1097-8. (P - 3)

633,13 2,000 1.266,26

14 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3.
(P - 4)

46,65 2,000 93,30

15 J030MB0N u Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT
167. (P - 5)

70,93 2,000 141,86

16 J030SB0V u Determinació de l'adhesivitat amb un lligant bituminós en presència
d'aigua d'una mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma NLT 166. (P - 6)

72,05 2,000 144,10

17 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043. (P - 7)

38,21 2,000 76,42

18 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2. (P - 18)

96,93 2,000 193,86

19 J03H2L02 u Determinació de l'adhesivitat mitjançant la placa vialit d'una mostra de
granulat, segons la norma NLT 313. (P - 28)

115,14 2,000 230,28

20 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1. (P - 52)

46,80 5,000 234,00

21 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2. (P - 53)

40,81 5,000 204,05

22 J9H1C40S u Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast per via seca
d'un paviment drenant, segons la norma NLT 352. (P - 56)

282,40 5,000 1.412,00

23 J9H1L40S u Assaig càntabre de determinació de la pèrdua per desgast per via
humida d'un paviment drenant, segons la norma NLT 352. (P - 58)

282,40 5,000 1.412,00

24 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat. (P - 68) 636,20 1,000 636,20

25 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6. (P
- 54)

75,87 13,000 986,31

26 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13. (P - 55)

17,92 74,000 1.326,08

27 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1. (P - 59)

27,95 21,000 586,95

28 J9V1N00M km Determinació de deflexions mitjançant deflectòmetre d'impacte amb
càrrega de 65 kN i plaques de 300 mm, cada 50 m i amb un mínim de
100 determinacions, d'un ferm, segons la norma NLT 338. (P - 60)

298,86 4,000 1.195,44

29 JZ116H02 km Desplaçament d'equip i personal per a la realització de l'assaig
d'auscultació amb deflectòmetre d'impacte. (P - 66)

2,48 4,000 9,92

TOTAL Titol 3 01.05.02 13.942,03

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 05 Afermat

Titol 3 03 Vorades i Voreres

EUR
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1 J961230D u Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces
de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340. (P
- 48)

148,63 1,000 148,63

2 J961310D u Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma
giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la
norma UNE-EN 1340. (P - 49)

156,42 1,000 156,42

3 J961430D u Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres
peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN
1340. (P - 50)

92,89 1,000 92,89

4 J961D505 u Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó,
segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1. (P - 51)

109,40 1,000 109,40

TOTAL Titol 3 01.05.03 507,34

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 06 Senyalització i Defenses

Titol 3 03 Defenses

1 J0B11P0N u Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa
d'acer de secció plena laminat en calent, segons l'article 28-1 de la
Instrucció EAE 2011. (P - 38)

50,83 2,000 101,66

2 J0B16601 u Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1. (P - 39)

149,91 2,000 299,82

3 J0B1YX0U u Conjunt d'assaigs d'identificació d'un perfil o planxa d'acer tipus AP-11,
segons la norma UNE-EN 10111. (P - 40)

257,41 2,000 514,82

4 J89X6602 u Assaig d'adherència per mètodes no destructius d'un recobriment
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461. (P - 46)

53,77 2,000 107,54

5 J89XA102 u Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de
galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461. (P - 47)

45,62 2,000 91,24

6 JBM21101 u Determinació de les característiques geomètriques d'un element de
barrera metàl·lica de seguretat (suport, separador i biona), segons
norma UNE 135121. (P - 61)

53,30 2,000 106,60

7 JBV1110B u Comprovació de la resistència mitjançant l'aplicació d'una força
paral·lela al terreny sobre un suport clavat al terreny natural, segons
OC-MOPTMA 321/1995 ´´T´´ Y ´´P ´´. (P - 62)

43,12 2,000 86,24

TOTAL Titol 3 01.06.03 1.307,92

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana

Capítol 07 Mesures Correctores d'Impacte Ambiental

Titol 3 01 Plantacions

1 JR352105 u Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN
13038, del PH en H2O 1:5 V/V segons UNE-EN 13037, del nitrogen
amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la matèria
orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE
1/12/1981, dels metalls pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons
UNE-EN 13650, en els compostos per esmena orgànica. (P - 63)

236,15 2,000 472,30

2 JR353107 u Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica,
segons GE. (P - 64)

54,98 2,000 109,96

EUR
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3 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo,Co, Mn i Mo), segons normes UNE. (P - 65)

317,31 2,000 634,62

TOTAL Titol 3 01.07.01 1.216,88

(*) Branques incompletes

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/02/15 Pàg.: 1

NIVELL 4: Titol 4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.04.02.01  O.D. 3 0,00

Titol 4 01.04.02.02  O.D. 4 0,00

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.03.01  Murs d'Escullera 839,17

Titol 3 01.03.02  Calaix 0,00

Titol 3 01.03.03  Viaducte 0,00

Capítol 01.03  Estructures 839,17

Titol 3 01.04.01  Drenatge Longitudinal 1.704,88

Titol 3 01.04.02  Drenatge Transversal 0,00

Capítol 01.04  Drenatge 1.704,88

Titol 3 01.05.01  Ferms Granulars 1.628,90

Titol 3 01.05.02  Ferms Bituminosos 13.942,03

Titol 3 01.05.03  Vorades i Voreres 507,34

Capítol 01.05  Afermat 16.078,27

Titol 3 01.06.01  Senyalització Horitzontal 0,00

Titol 3 01.06.02  Senyalització Vertical 0,00

Titol 3 01.06.03  Defenses 1.307,92

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 1.307,92

Titol 3 01.07.01  Plantacions 1.216,88

Titol 3 01.07.02  Varis 0,00

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 1.216,88

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21.147,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Treballs Previs i Demolicions 0,00

Capítol 01.02  Moviment de terres 8.127,05

Capítol 01.03  Estructures 839,17

Capítol 01.04  Drenatge 1.704,88

Capítol 01.05  Afermat 16.078,27

Capítol 01.06  Senyalització i Defenses 1.307,92

Capítol 01.07  Mesures Correctores d'Impacte Ambiental 1.216,88

Capítol 01.08  Partides Alçades 0,00

Capítol 01.09  Gestió de Residus 0,00

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana 29.274,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29.274,17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CQ Nou accés Urbanització Vallensana 29.274,17

29.274,17

euros
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ANNEX NÚM. 20 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

 

A continuació es recull l’anàlisi particularitzat de les unitats d'execució que integren les 
actuacions proposades en el present Projecte i la seva descomposició en els elements simples 
que les determinen, lo que normalment es coneix com Justificació de Preus. 

Aquesta descomposició s’ha realitzat tenint en compte les condicions específiques en les quals 
s'hauran de plantejar les obres definides i que s’han concretat en l’apartat i “Pla d’Obra”, en 
particular la consideració de mantenir en servei provisional durant tota l’actuació la carretera 
BV-5011 que enllaça els municipis de Montcada i Reixac i Badalona. 

 

Barcelona, febrer de 2015 

 

Annex núm. 20 – Justificació de Preus      Pàg. 1 
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €

A0140000 h Manobre 19,47000 €

A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 69,38000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 118,58000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 97,13000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C1501000 h Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega 31,10000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 45,25000 €

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport d'eines de 7 t de càrrega 32,34000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 41,32000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €

C1700006 h Vibrador per a formigó 1,49000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 26,64000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,44000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 2,87000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 50,63000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 42,62000 €

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàstica 37,39000 €

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 33,98000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,78000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,50000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 14,45000 €
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MATERIALS

B0111000 m³ Aigua 1,25000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B035U010 t Pedra de riu de 15-25 cm 27,63000 €

B0372000 m³ Tot-u artificial 18,90000 €

B03D1000 m³ Terra seleccionada 9,98000 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 13,58000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,26000 €

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg d'imprimació, tipus ECI 0,36000 €

B064300B m³ Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,07000 €

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

57,38000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,31000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,48000 €

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,09000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x13 cm, per a 150 usos 1,75000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts 6,68000 €

B2RA7LP0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades 3,98000 €

B7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/m² 1,76000 €

B7B1INT1 m² Feltre geotèxtil amb un pes de 150 g/m² 1,70000 €

B9652AD0 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent 7,54000 €

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,93000 €

B9F15100 m² Llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o
equivalent

8,23000 €

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític

47,95000 €

B9H11H52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa base i granulat calcari

45,29000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 8,11000 €

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 6,00000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBM11202 m² Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 68,36000 €
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BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 48,29000 €

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat 147,00000 €

BBM1U170 m² Placa complementària de fins a 0,10 m² amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport

370,90000 €

BBM1U172 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització, confirmació,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport,

258,40000 €

BBM1U1AA u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyals de trànsit d'orientació en camins rurals de 750x150 mm 112,00000 €

BBM1U1AC m² Placa complementària superior a 0,10 m² i de fins a 0,25 m² amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclòs elements de fixació al suport

237,14000 €

BBM1U1AD m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i de fins a 0,25 m² amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclòs elements de fixació al suport

253,65000 €

BBM2AA00 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material
auxiliar i captafars

17,46000 €

BBM2AA0A u Extrem de 12 m mínim per a barrera metàl·lica simple, de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pals tubulars de 100 mm o de
120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, elements de fixació, material auxiliar i captafars

343,50000 €

BBM2UA00 m Ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs part proporcional d'amortidors,
estreps, pal segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars

19,75000 €

BBM2UA0A u Extrem de 4 m mínim per a barrera metàl·lica simple, de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pals tubulars de 100 mm o de
120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, elements de fixació, material auxiliar i captafars

120,50000 €

BBM31200 m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i de fins a 0,50 m², d'orientació, presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

232,75000 €

BBM3120A m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i de fins a 1,00 m², d'orientació, presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

201,80000 €

BBM3120B m² Placa d'alumini superior a 1,50 m², d'orientació, presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2

159,30000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 12,69000 €

BBMZ1BAA u Suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o autoclau de 200 mm de diàmetre i 3,00 m
d'alçada per a col·locació de placa de senyal de trànsit d'orientació en camins rurals

64,80000 €

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit 26,95000 €

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

34,04000 €

BBMZ2613 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

98,85000 €

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

69,90000 €

BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

77,38000 €

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

90,93000 €

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació de
suport d'alumini

38,88000 €

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,73000 €

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló, de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja 39,31000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,11000 €

BD5ZINT1 u Bastiment i reixa practicable de fosa dúctil, de 1100x1100x50 mm exteriors 115,72000 €

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 7,26000 €

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 10,43000 €
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BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 14,98000 €

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 20,89000 €

BD75F000 m Tub de formigó de diàmetre 70 cm 27,47000 €

BD7JINT1 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 465 mm, de rididesa anular SN 4 kN/m², segons la
norma UNE-EN 13476-3

21,66000 €

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

94,05000 €

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

62,55000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44000 €

BDDZ7DD0 u Bastiment de 85x85x10 cm de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 T. 92,87000 €

BR341150 m³ Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m³ 55,88000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 2,03000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 6,09000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €

BR45163C u Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 267,06000 €

BR451G2B u Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

169,81000 €

BR4BHBG1 u Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400 cm³ 0,58000 €

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l 3,55000 €

BR4JHM51 u Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l 5,67000 €

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N 5,33000 €
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D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

Rend.: 1,250 72,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 16,12000

Subtotal: 16,12000 16,12000

Maquinària

C1705700 h Formigonera de 250 l 1,000 /R x 2,87000 = 2,29600

Subtotal: 2,29600 2,29600

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,180      x 1,25000 = 0,22500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 103,30000 = 15,49500

Subtotal: 53,39100 53,39100

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,48360

COST DIRECTE 72,29060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,29060

D0701641 m³ Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 79,33000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 20,15000 20,15000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0111000 m³ Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000

Subtotal: 57,33840 57,33840

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,60450

COST DIRECTE 79,33190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,33190
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P-1 F2R3INT2 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega de
terres de qualsevol tipus inclòs temps d'espera per a
la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 15,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 2,000 /R x 45,25000 = 6,03333

Subtotal: 6,03333 6,03333

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,03333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33500

P-2 F2R542A9 m³ Transport amb camió o contenidor i descàrrega
d'enderrocs de qualsevol tipus inclòs temps d'espera
per a la càrrega, a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 15,000 6,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 2,000 /R x 45,25000 = 6,03333

Subtotal: 6,03333 6,03333

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 6,03333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,33500

P-3 F2RA73G0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat d'enderrocs
barrejats inerts, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre
perfil teòric.

Rend.: 1,000 9,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts

1,300      x 6,68000 = 8,68400

Subtotal: 8,68400 8,68400

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 8,68400
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,11820

P-4 F2RAINT2 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra de qualsevol tipus, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(Orden Mam/304/2002), mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 1,000 6,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 m³ Deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no
contaminades

1,500      x 3,98000 = 5,97000
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Subtotal: 5,97000 5,97000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26850

P-5 F9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada.

Rend.: 40,000 56,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,50375

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 0,58250

Subtotal: 1,08625 1,08625

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 66,20000 = 1,65500

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 50,63000 = 1,26575

Subtotal: 2,92075 2,92075

Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític

1,030      x 47,95000 = 49,38850

Subtotal: 49,38850 49,38850

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,03259

COST DIRECTE 53,42809
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67140

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,09949

P-6 F9H11H52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B50/70 S (S-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa
per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada.

Rend.: 40,000 53,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 0,58250

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,50375

Subtotal: 1,08625 1,08625

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 66,20000 = 1,65500

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 50,63000 = 1,26575

Subtotal: 2,92075 2,92075

Materials

B9H11H52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B50/70 S (S-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa

1,030      x 45,29000 = 46,64870
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base i granulat calcari

Subtotal: 46,64870 46,64870

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,03259

COST DIRECTE 50,68829
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,53441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,22270

P-7 F9J12X40 m² Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
específica per a reg d'imprimació, tipus ECI, amb
dotació 1 kg/m².

Rend.: 250,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,08060

Subtotal: 0,08060 0,08060

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 1,000 /R x 26,64000 = 0,10656

Subtotal: 0,10656 0,10656

Materials

B0552B00 kg Emulsió bituminosa catiònica específica per a reg
d'imprimació, tipus ECI

1,100      x 0,36000 = 0,39600

Subtotal: 0,39600 0,39600

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00242

COST DIRECTE 0,58558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02928

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,61486

P-8 F9J13K20 m² Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
de ruptura ràpida, tipus EAR-1, amb dotació 0,5 kg/m².

Rend.: 250,000 0,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,08060

Subtotal: 0,08060 0,08060

Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 1,000 /R x 26,64000 = 0,10656

Subtotal: 0,10656 0,10656

Materials

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus
EAR-1

0,550      x 0,26000 = 0,14300

Subtotal: 0,14300 0,14300

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00242

COST DIRECTE 0,33258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01663

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34921
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P-9 FDD2INT1 u Connexió completa entre claveguerams, inclòs
perforació de clavegueram de formigó armat per la
connexió d'un tub de formigó de fins a 700 mm o pou
existent, envoltat de 20 cm de gruix de formigó de 20
N/mm² de resistència característica, totalment acabat
incloent segellat de les connexions.

Rend.: 1,000 90,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000

Subtotal: 43,45000 43,45000

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,500 /R x 14,45000 = 7,22500

Subtotal: 7,22500 7,22500

Materials

BD7JINT1 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 465 mm, de
rididesa anular SN 4 kN/m², segons la norma
UNE-EN 13476-3

0,500      x 21,66000 = 10,83000

B064300B m³ Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,400      x 59,07000 = 23,62800

Subtotal: 34,45800 34,45800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,30350

COST DIRECTE 86,43650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,32183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,75833

P-10 G2142301 m³ Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 3,000 23,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,15000 = 3,35833

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 6,49000

Subtotal: 9,84833 9,84833

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,250 /R x 118,58000 = 9,88167

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 2,76333

Subtotal: 12,64500 12,64500

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,29545

COST DIRECTE 22,78878
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,92822
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P-11 G2194AL5 m Demolició de cuneta de formigó de fins a 20 cm de
gruix i de vorera, inclòs base de formigó, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camióo contenidor.

Rend.: 45,000 3,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,43267

Subtotal: 0,43267 0,43267

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,000 /R x 69,38000 = 1,54178

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,500 /R x 118,58000 = 1,31756

Subtotal: 2,85934 2,85934

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,01298

COST DIRECTE 3,30499
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16525

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,47024

P-12 G2194XG5 m² Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió.

Rend.: 40,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,48675

Subtotal: 0,48675 0,48675

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,000 /R x 69,38000 = 1,73450

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,500 /R x 118,58000 = 1,48225

Subtotal: 3,21675 3,21675

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,01460

COST DIRECTE 3,71810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18591

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90401

P-13 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm.

Rend.: 18,000 3,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 1,11944

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 1,29444

Subtotal: 2,41388 2,41388

Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

1,000 /R x 10,69000 = 0,59389

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 1,000 /R x 2,93000 = 0,16278
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Subtotal: 0,75667 0,75667

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,07242

COST DIRECTE 3,24297
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16215

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40511

P-14 G219Q200 m² Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió o contenidor.

Rend.: 500,000 0,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,04030

Subtotal: 0,04030 0,04030

Maquinària

C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 1,000 /R x 92,39000 = 0,18478

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 41,62000 = 0,04162

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,500 /R x 118,58000 = 0,11858

Subtotal: 0,34498 0,34498

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00121

COST DIRECTE 0,38649
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40581

P-15 G219X021 m² Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camióo
contenidor.

Rend.: 18,000 9,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 1,08167

Subtotal: 1,08167 1,08167

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,500 /R x 118,58000 = 3,29389

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 1,000 /R x 86,18000 = 4,78778

Subtotal: 8,08167 8,08167

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,03245

COST DIRECTE 9,19579
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65558

P-16 G21B1501 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i
demolició d'ancoratges amb base de formigó i situats
cada 4 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 7,000 12,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 2,87857
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A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 2,78143

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 1,66429

Subtotal: 7,32429 7,32429

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 7,78000 = 0,55571

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

0,200 /R x 97,13000 = 2,77514

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 1,18429

Subtotal: 4,51514 4,51514

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,21973

COST DIRECTE 12,05916
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,66212

P-17 G21B4001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

Rend.: 4,000 25,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 5,03750

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 2,91250

Subtotal: 7,95000 7,95000

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,000 /R x 7,78000 = 1,94500

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,500 /R x 69,38000 = 8,67250

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 16,48875 16,48875

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,23850

COST DIRECTE 24,67725
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,91111

P-18 G2214101 m³ Excavació de terreny no classificat en zona de
desmunt, inclòs part proporcional de roca, amb
mitjans mecànics, així com càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

Rend.: 50,000 2,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 0,38940 0,38940

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 1,000 /R x 118,58000 = 2,37160

Subtotal: 2,37160 2,37160
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,01168

COST DIRECTE 2,77268
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,91132

P-19 G2216101 m³ Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió o
contenidor.

Rend.: 70,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,27814

Subtotal: 0,27814 0,27814

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 1,000 /R x 118,58000 = 1,69400

Subtotal: 1,69400 1,69400

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00834

COST DIRECTE 1,98048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07951

P-20 G2225223 m³ Excavació en terreny no classificat de rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, inclòs part
proporcional en roca i tall previ en talussos, així com
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.

Rend.: 25,000 4,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

Maquinària

C1312350 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a
25 t

1,000 /R x 97,13000 = 3,88520

Subtotal: 3,88520 3,88520

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,02336

COST DIRECTE 4,68736
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,23437

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,92173

P-21 G2242511 m² Preparació de base de terraplenat o pedraplenat,
estesa i compactació amb mitjans mecànics al 95 %
PM.

Rend.: 25,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 0,77880 0,77880

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 1,000 /R x 66,20000 = 2,64800
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Subtotal: 2,64800 2,64800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,02336

COST DIRECTE 3,45016
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62267

P-22 G2263211 m³ Estesa i piconatge de sòl procedent de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, inclòs humectació o dessecació,
mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 60,000 2,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,32450

Subtotal: 0,32450 0,32450

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,500 /R x 66,20000 = 0,55167

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 1,000 /R x 62,96000 = 1,04933

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,200 /R x 118,58000 = 0,39527

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 0,200 /R x 41,32000 = 0,13773

Subtotal: 2,13400 2,13400

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

Subtotal: 0,06250 0,06250

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00974

COST DIRECTE 2,53074
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12654

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65727

P-23 G2266211 m³ Subministrament, estesa i piconatge de sòl
seleccionat d'aportació per a esplanada tipus 2, en
tongades de fins a 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, inclòs humectació o dessecació.

Rend.: 60,000 15,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,32450

Subtotal: 0,32450 0,32450

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 1,000 /R x 62,96000 = 1,04933

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 0,200 /R x 118,58000 = 0,39527

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 0,100 /R x 41,32000 = 0,06887

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,500 /R x 66,20000 = 0,55167

Subtotal: 2,06514 2,06514

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
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B03D1000 m³ Terra seleccionada 1,200      x 9,98000 = 11,97600

Subtotal: 12,03850 12,03850

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00974

COST DIRECTE 14,43788
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72189

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,15977

P-24 G22D3011 m² Esbrossada en zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'administració, en qualsevol tipus de
terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclòs càrrega manual o mecànica sobre camió
o contenidor, així com transport a l'abocador o aplec.

Rend.: 70,000 2,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,27814

Subtotal: 0,27814 0,27814

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 1,000 /R x 118,58000 = 1,69400

Subtotal: 1,69400 1,69400

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00834

COST DIRECTE 1,98048
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,09902

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07951

P-25 G3J22810 m³ Mur d'escollera de qualsevol alçada de pedra calcària
de 800 a 1.200 kg de pes, inclòs subministrament i
col·locació de la pedra del parament vist a mà per a
deixar-lo sensiblement pla, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols.

Rend.: 10,000 45,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 3,89400

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 2,33000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,15000 = 4,03000

Subtotal: 10,25400 10,25400

Maquinària

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 1,000 /R x 118,58000 = 11,85800

Subtotal: 11,85800 11,85800

Materials

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 800 a 1200 kg de pes

1,540      x 13,58000 = 20,91320

Subtotal: 20,91320 20,91320
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,30762

COST DIRECTE 43,33282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,16664

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,49946

P-26 G45C0001 m² Calaix de formigó armat, inclòs excavació i rebliment
de rasa, part proporcional d'aletes, totalment acabat.

Rend.: 1,000 1.635,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-27 G45C0002 m² Viaducte de formigó armat, excloent ferm i barreres. Rend.: 1,000 1.210,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-28 G7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/mm²,
inclòs retalls i cavalcaments, col·locat.

Rend.: 40,000 3,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 23,30000 = 0,58250

A0137000 h Ajudant col·locador 1,000 /R x 20,68000 = 0,51700

Subtotal: 1,09950 1,09950

Materials

B7B111G0 m² Feltre geotèxtil amb un pes mínim de 250 g/m² 1,100      x 1,76000 = 1,93600

Subtotal: 1,93600 1,93600

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,03299

COST DIRECTE 3,06849
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22191

P-29 G921201J m³ Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98 % del PM en tongades
de 30 cm com a màxim.

Rend.: 30,000 26,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,64900

Subtotal: 0,64900 0,64900

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 0,500 /R x 41,32000 = 0,68867

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,500 /R x 66,20000 = 1,10333

C1709G00 h Estenedora de granulat 1,000 /R x 39,62000 = 1,32067

Subtotal: 3,11267 3,11267

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250

B0372000 m³ Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

Subtotal: 21,79750 21,79750
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,01947

COST DIRECTE 25,57864
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,27893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85757

P-30 G9652AD9 m Subministrament i col·locació de vorada de 25x13-7
cm, tipus American o equivalent, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclòs pase
de formigó de 15 N/mm² de resistència característica
a compressió i totes les feines adients, totalment
acabada.

Rend.: 15,000 21,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 2,59600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 0,77667

Subtotal: 3,37267 3,37267

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,250 /R x 69,38000 = 1,15633

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,500 /R x 32,34000 = 1,07800

C1700006 h Vibrador per a formigó 1,000 /R x 1,49000 = 0,09933

Subtotal: 2,33366 2,33366

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,42000 = 0,84000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260

B9652AD0 m Vorada de 25x13-7 cm, tipus American o equivalent 1,050      x 7,54000 = 7,91700

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,055      x 30,48000 = 1,67640

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,080      x 57,38000 = 4,59040

Subtotal: 15,07640 15,07640

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,10118

COST DIRECTE 20,88391
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,92811

P-31 G97422EA m Subministrament i col·locació de rigola de 20 cm
d'amplària amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter i
rejuntades amb beurada de ciment blanc, totalment
acabada.

Rend.: 20,000 12,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 23,30000 = 5,82500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 6,79850 6,79850
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Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,000 /R x 1,44000 = 0,07200

Subtotal: 0,07200 0,07200

Materials

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 160,16000 = 0,16016

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 33,31000 = 0,41971

B97422E1 u Peça de morter de ciment color blanc, de 20x20x8
cm, per a rigoles

5,050      x 0,93000 = 4,69650

Subtotal: 5,27637 5,27637

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,20396

COST DIRECTE 12,35083
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,61754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,96837

P-32 G9B22504 m² Formació de protecció enmacat per a entrades i
sortides d'obres de drenatge, a base de pedra de riu
amb tamanys entre 15-25 cm, sobre llit de formigó de
20 N/mm² de resistència característica de 20 cm de
gruix, inclòs transició de cuneta de guarda, totalment
acabat.

Rend.: 1,000 57,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 31,12000 31,12000

Materials

B035U010 t Pedra de riu de 15-25 cm 0,400      x 27,63000 = 11,05200

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 57,38000 = 11,47600

Subtotal: 22,52800 22,52800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,93360

COST DIRECTE 54,58160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,72908

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,31068

P-33 G9F15111 m² Paviment de llambordí prefabricat de formigó de
forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix tipus
Bétulo o equivalent, inclòs refinat i compactació del
terreny, base de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica a compressió de 10 cm de gruix, llit de
moerter de 3 cm, totalmnet acabat.

Rend.: 5,000 35,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 3,89400

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 4,03000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 2,33000
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Subtotal: 10,25400 10,25400

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,250 /R x 69,38000 = 3,46900

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,03295

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,500 /R x 32,34000 = 3,23400

Subtotal: 6,73595 6,73595

Materials

B9F15100 m² Llambordí prefabricat de formigó de forma rectangular
de 10x20 cm i 6 cm de gruix tipus Bétulo o equivalent

1,020      x 8,23000 = 8,39460

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100      x 57,38000 = 5,73800

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm²), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,075      x 30,48000 = 2,28600

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,010      x 18,77000 = 0,18770

Subtotal: 16,60630 16,60630

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,30762

COST DIRECTE 33,90387
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,69519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,59906

P-34 G9GA5P34 m³ Paviment de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica a compressió, de consistència tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, inclòs estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats
en fresc, completament acabat.

Rend.: 2,500 83,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 4,66000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 12,44800 12,44800

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 1,000 /R x 4,90000 = 1,96000

Subtotal: 1,96000 1,96000

Materials

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 57,38000 = 60,24900

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,42000 = 4,20000

B0A31000 kg Clau acer 0,250      x 1,15000 = 0,28750

Subtotal: 64,73650 64,73650
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,37344

COST DIRECTE 79,51794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,97590

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,49384

P-35 GB2A1001 m Subministrament i col·locaió de barrera de seguretat
metàl·lica simple, amb separador, tipus
BMSNA4/120b, galvanitzada en calent, inclòs tanca
de secció doble ona, part proporcional de separador,
pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, així
com enclavament i soldadures, totalment col·locada
recta o corbada de qualsevol radi.

Rend.: 35,000 23,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 1,11257

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 0,66571

Subtotal: 1,77828 1,77828

Maquinària

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 42,62000 = 1,21771

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 0,08914

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 8,39000 = 0,23971

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

1,000 /R x 32,34000 = 0,92400

C1501000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,500 /R x 31,10000 = 0,44429

Subtotal: 2,91485 2,91485

Materials

BBM2AA00 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120b,
galvanitzada en calent, inclòs tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal tubular de
120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000      x 17,46000 = 17,46000

Subtotal: 17,46000 17,46000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,05335

COST DIRECTE 22,20648
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11032

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,31680

P-36 GB2A10AA u Formació d'extrem de 12 m mínim de barrera de
seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil tubular de 100 mm o 120x55 mm
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat.

Rend.: 1,250 516,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 15,57600
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A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,30000 = 37,28000

Subtotal: 52,85600 52,85600

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 37,57600

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,500 /R x 32,34000 = 12,93600

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 8,39000 = 6,71200

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 42,62000 = 34,09600

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 2,49600

Subtotal: 93,81600 93,81600

Materials

BBM2AA0A u Extrem de 12 m mínim per a barrera metàl·lica
simple, de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
inclòs tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pals tubulars de 100 mm o de 120x55 mm,
xapes de reforç, peça en angle, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 343,50000 = 343,50000

Subtotal: 343,50000 343,50000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,58568

COST DIRECTE 491,75768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,58788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 516,34556

P-37 GB2AU001 m Subministrament i col·locaió d'ampit metàl·lic, tipus
PMC2/10e, galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional d'amortidors, estreps, pal segons detalls
plànols cada 2,5 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, així com enclavament i
soldadures, totalment col·locada recta o corbada de
qualsevol radi.

Rend.: 25,000 25,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 1,55760

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 0,93200

Subtotal: 2,48960 2,48960

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 0,12480

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 8,39000 = 0,33560

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

1,000 /R x 32,34000 = 1,29360

C1501000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,500 /R x 31,10000 = 0,62200

Subtotal: 2,37600 2,37600

Materials

BBM2UA00 m Ampit metàl·lic, tipus PMC2/10e, galvanitzat en
calent, inclòs part proporcional d'amortidors, estreps,
pal segons detalls plànols cada 2,5 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 19,75000 = 19,75000

Subtotal: 19,75000 19,75000
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,07469

COST DIRECTE 24,69029
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,23451

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,92480

P-38 GB2AU0AA u Formació de transició ampit-barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/120b, de 4 m de longitud, segons
plànol detall, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil tubular de 100 mm o
120x55 mm cada 1,33 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat.

Rend.: 2,000 223,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 9,73500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 33,03500 33,03500

Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 8,39000 = 4,19500

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,12000 = 1,56000

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,500 /R x 32,34000 = 8,08500

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 23,48500

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 42,62000 = 21,31000

Subtotal: 58,63500 58,63500

Materials

BBM2UA0A u Extrem de 4 m mínim per a barrera metàl·lica simple,
de qualsevol tipus, galvanitzada en calent, inclòs
tanca de secció doble ona, part proporcional de
separador, pals tubulars de 100 mm o de 120x55 mm,
xapes de reforç, peça en angle, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 120,50000 = 120,50000

Subtotal: 120,50000 120,50000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,99105

COST DIRECTE 213,16105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,65805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,81910

P-39 GBA1U311 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

Rend.: 110,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 0,10591

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,18318

Subtotal: 0,28909 0,28909

Maquinària

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 33,98000 = 0,30891
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C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 37,39000 = 0,33991

Subtotal: 0,64882 0,64882

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,060      x 3,72000 = 0,22320

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,300      x 6,00000 = 1,80000

Subtotal: 2,02320 2,02320

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00867

COST DIRECTE 2,96978
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14849

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11827

P-40 GBA1U321 m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes
de vidre, incluent-hi el premarcat, totalment acabat.

Rend.: 110,000 4,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,18318

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 0,10591

Subtotal: 0,28909 0,28909

Maquinària

C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 37,39000 = 0,33991

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 33,98000 = 0,30891

Subtotal: 0,64882 0,64882

Materials

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 0,450      x 6,00000 = 2,70000

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,090      x 3,72000 = 0,33480

Subtotal: 3,03480 3,03480

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00867

COST DIRECTE 3,98138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,19907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18045

P-41 GBA1U351 m Pintat de banda de 40 cm d'ample sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent-hi el premarcat,
totalment acabat.

Rend.: 110,000 9,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 0,18318

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 0,10591

Subtotal: 0,28909 0,28909

Maquinària

C1B0UV20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 33,98000 = 0,30891
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C1B0UV10 h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 37,39000 = 0,33991

Subtotal: 0,64882 0,64882

Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,240      x 3,72000 = 0,89280

BBA12000 kg Pintura no reflectora per a senyalització 1,200      x 6,00000 = 7,20000

Subtotal: 8,09280 8,09280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00434

COST DIRECTE 9,03505
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,48680

P-42 GBA31110 m² Pintat sobre paviment de senyal STOP i cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vértexs
d'illetes sobre paviments, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, inclòs el premarcatge.

Rend.: 50,000 8,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 5,000 /R x 23,30000 = 2,33000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 0,38940

Subtotal: 2,71940 2,71940

Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

1,000 /R x 29,06000 = 0,58120

Subtotal: 0,58120 0,58120

Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 8,11000 = 4,05338

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963

Subtotal: 4,98301 4,98301

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,08158

COST DIRECTE 8,36519
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,41826

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,78345

P-43 GBB11121 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 90 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Rend.: 8,000 83,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125
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Materials

BBM11202 m² Placa complementària, de 60x30 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 68,36000 = 68,36000

Subtotal: 68,36000 68,36000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 79,99410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,99971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,99381

P-44 GBB11251 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Rend.: 8,000 62,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM12602 u Placa circular, de diàmetre 60 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 48,29000 = 48,29000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 59,92410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,99621

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,92031

P-45 GBB11361 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament, inclòs subministrament.

Rend.: 8,000 166,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM13702 u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000      x 147,00000 = 147,00000

Subtotal: 147,00000 147,00000
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 158,63410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,93171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,56581

P-46 GBB31720 m² Placa complementària de fins a 0,10 m², per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant
HI Nivell 2, inclòs elements de fixació al suport, així
com subministrament i col·locació.

Rend.: 8,000 401,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM1U170 m² Placa complementària de fins a 0,10 m² amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport

1,000      x 370,90000 = 370,90000

Subtotal: 370,90000 370,90000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 382,53410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,12671

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,66081

P-47 GBB31722 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització (S-200), confirmació
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
elements de fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

Rend.: 8,000 283,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM1U172 m² Placa de fins a 0,25 m², per a senyals de trànsit
d'orientació, presenyalització, confirmació,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al
suport,

1,000      x 258,40000 = 258,40000

Subtotal: 258,40000 258,40000
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 270,03410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,50171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 283,53581

P-48 GBB3172A m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i fins a 0,50 m², per
a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements
de fixació al suport, així com subministrament i
col·locació.

Rend.: 8,000 257,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

0,600      x 0,73000 = 0,43800

BBM31200 m² Placa d'alumini superior a 0,25 m² i de fins a 0,50 m²,
d'orientació, presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 232,75000 = 232,75000

Subtotal: 233,18800 233,18800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 244,82210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,24111

COST EXECUCIÓ MATERIAL 257,06321

P-49 GBB3172B m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i fins a 1,00 m², per
a senyals de trànsit d'orientació, presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements
de fixació al suport, així com subministrament i
col·locació.

Rend.: 8,000 224,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125
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Materials

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

0,600      x 0,73000 = 0,43800

BBM3120A m² Placa d'alumini superior a 0,50 m² i de fins a 1,00 m²,
d'orientació, presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2

1,000      x 201,80000 = 201,80000

Subtotal: 202,23800 202,23800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 213,87210
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,69361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,56571

P-50 GBB3172C u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyal de trànsit
d'orientació en camins rurals de 750x150 mm, inclòs
elements de fixació al suport, així com
subministrament i col·locació.

Rend.: 7,000 131,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,44000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,95429

Subtotal: 6,39429 6,39429

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 6,71000

Subtotal: 6,71000 6,71000

Materials

BBM1U1AA u Placa d'acer galvanitzat pintat per a senyals de trànsit
d'orientació en camins rurals de 750x150 mm

1,000      x 112,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,19183

COST DIRECTE 125,29612
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,26481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,56092

P-51 GBB3172D m² Subministrament i col·locació de placa o rètol en
lames d'alumini superior a 1,50 m², per a senyals de
trànsit d'orientació, presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclòs elements de fixació al
suport, així com subministrament i col·locació.

Rend.: 7,000 181,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,95429

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,44000

Subtotal: 6,39429 6,39429

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 6,71000



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 6,71000 6,71000

Materials

BBMZZ601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

0,600      x 0,73000 = 0,43800

BBM3120B m² Placa d'alumini superior a 1,50 m², d'orientació,
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2

1,000      x 159,30000 = 159,30000

Subtotal: 159,73800 159,73800

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,19183

COST DIRECTE 173,03412
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,65171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,68582

P-52 GBB317AD m² Placa complementària superior a 0,10 m² i fins a 0,25
m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870) amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements de
fixació al suport, així com subministrament i
col·locació.

Rend.: 8,000 261,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM1U1AC m² Placa complementària superior a 0,10 m² i de fins a
0,25 m² amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs
elements de fixació al suport

1,000      x 237,14000 = 237,14000

Subtotal: 237,14000 237,14000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 248,77410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,43871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,21281

P-53 GBB317AE m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i
fins a 0,25 m², per a senyal de trànsit (S-800/S-870)
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs elements
de fixació al suport, així com subministrament i
col·locació.

Rend.: 8,000 278,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 3,01000

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 20,68000 = 2,58500

Subtotal: 5,59500 5,59500

Maquinària
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C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 5,87125

Subtotal: 5,87125 5,87125

Materials

BBM1U1AD m² Placa complementària d'alumini superior a 0,10 m² i
de fins a 0,25 m² amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclòs elements de fixació al suport

1,000      x 253,65000 = 253,65000

Subtotal: 253,65000 253,65000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,16785

COST DIRECTE 265,28410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,26421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,54831

P-54 GBBZ1120 u Subministrament i col·locació de suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm per a una
senyal de trànsit, inclòs el formigonat, totalment
acabat.

Rend.: 7,500 56,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 1,55333

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 2,59600

Subtotal: 4,14933 4,14933

Materials

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

3,200      x 12,69000 = 40,60800

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,120      x 72,29060 = 8,67487

Subtotal: 49,28287 49,28287

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12448

COST DIRECTE 53,55668
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,67783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,23451

P-55 GBBZ11AA u Subministrament i col·locació de suport cilíndric de
fusta tractada amb kerosota o autoclau de 200 mm de
diàmetre o 3,00 m d'alçada per a col·locació de
senyal de trànsit d'orientació en camins rurals, inclòs
encavalcament al terra de 0,50 m, totalment acabat.

Rend.: 2,000 93,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 9,73500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 5,82500

Subtotal: 15,56000 15,56000

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de

0,120      x 72,29060 = 8,67487
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250 l

BBMZ1BAA u Suport cilíndric de fusta tractada amb kerosota o
autoclau de 200 mm de diàmetre i 3,00 m d'alçada
per a col·locació de placa de senyal de trànsit
d'orientació en camins rurals

1,000      x 64,80000 = 64,80000

Subtotal: 73,47487 73,47487

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,46680

COST DIRECTE 89,50167
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47508

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,97675

P-56 GBBZ11AB u Subministrament i col·locació de suport rectangular
de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm per a dues
senyals de trànsit, inclòs el formigonat, totalment
acabat.

Rend.: 7,500 68,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 2,59600

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 1,55333

Subtotal: 4,14933 4,14933

Materials

D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,120      x 72,29060 = 8,67487

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyalització vertical

4,100      x 12,69000 = 52,02900

Subtotal: 60,70387 60,70387

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,12448

COST DIRECTE 64,97768
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,24888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,22656

P-57 GBBZ3011 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat.

Rend.: 1,000 30,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,47000 = 0,77880

Subtotal: 1,71080 1,71080

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 46,97000 = 0,37576

Subtotal: 0,37576 0,37576

Materials

BBMZ2611 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 90 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

1,000      x 26,95000 = 26,95000
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Subtotal: 26,95000 26,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02566

COST DIRECTE 29,06222
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45311

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,51533

P-58 GBBZ3012 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm
de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat.

Rend.: 1,000 38,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,47000 = 0,97350

Subtotal: 2,13850 2,13850

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,012 /R x 46,97000 = 0,56364

Subtotal: 0,56364 0,56364

Materials

BBMZ2612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 34,04000 = 34,04000

Subtotal: 34,04000 34,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03208

COST DIRECTE 36,77422
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,83871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,61293

P-59 GBBZ3013 m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 140 mm
de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat.

Rend.: 1,000 107,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0725 /R x 23,30000 = 1,68925

A0140000 h Manobre 0,0725 /R x 19,47000 = 1,41158

Subtotal: 3,10083 3,10083

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,0181 /R x 46,97000 = 0,85016

Subtotal: 0,85016 0,85016

Materials

BBMZ2613 m Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació MF
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 98,85000 = 98,85000

Subtotal: 98,85000 98,85000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04651

COST DIRECTE 102,84750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,14238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,98988

P-60 GBBZA003 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació
dels perns roscats d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

Rend.: 4,000 128,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 5,82500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 4,86750

Subtotal: 10,69250 10,69250

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 46,97000 = 2,34850

Subtotal: 2,34850 2,34850

Materials

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,000      x 38,88000 = 38,88000

BBMZ5611 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 69,90000 = 69,90000

Subtotal: 108,78000 108,78000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,32078

COST DIRECTE 122,14178
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,10709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,24886

P-61 GBBZA005 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació
dels perns roscats d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

Rend.: 3,000 150,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 7,76667

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 6,49000

Subtotal: 14,25667 14,25667

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 46,97000 = 3,13133

Subtotal: 3,13133 3,13133

Materials

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,250      x 38,88000 = 48,60000
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BBMZ5612 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 77,38000 = 77,38000

Subtotal: 125,98000 125,98000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,42770

COST DIRECTE 143,79570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,18979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,98549

P-62 GBBZA007 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs subministrament i col·locació
dels perns roscats d'ancoratge del fonament,
totalment acabat.

Rend.: 3,000 175,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 7,76667

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 6,49000

Subtotal: 14,25667 14,25667

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 46,97000 = 3,13133

Subtotal: 3,13133 3,13133

Materials

BBMZ5613 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 90,93000 = 90,93000

BBMZZ126 u Pp de placa d'acer amb 4 perns roscats d'ancoratge,
galvanitzat en calent, per a fonamentació de suport
d'alumini

1,500      x 38,88000 = 58,32000

Subtotal: 149,25000 149,25000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,42770

COST DIRECTE 167,06570
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,35329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,41899

P-63 GBBZA0AB m³ Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb amb formigó de 20 N/mm² de
resistència característica, inclòs col·locació de perns
d'ancoratge roscats, segons plànols, totalment
acabada.

Rend.: 1,250 152,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 15,57600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 18,64000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 16,12000

Subtotal: 50,33600 50,33600

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,500 /R x 14,45000 = 5,78000
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C1700006 h Vibrador per a formigó 1,000 /R x 1,49000 = 1,19200

C1501000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 5 t de càrrega

0,500 /R x 31,10000 = 12,44000

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 5,55040

Subtotal: 24,96240 24,96240

Materials

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,200      x 57,38000 = 68,85600

Subtotal: 68,85600 68,85600

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,51008

COST DIRECTE 145,66448
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,28322

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,94770

P-64 GD571110 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica, totalment acabada.

Rend.: 15,000 16,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 1,34333

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 1,29800

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 0,77667

Subtotal: 3,41800 3,41800

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,100 /R x 62,96000 = 0,41973

Subtotal: 0,41973 0,41973

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,63000 = 0,05260

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,42000 = 0,28014

B0A31000 kg Clau acer 0,050      x 1,15000 = 0,05750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,022      x 1,09000 = 0,02398

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200      x 57,38000 = 11,47600

Subtotal: 11,89022 11,89022

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,10254

COST DIRECTE 15,83049
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,79152

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,62201

P-65 GD571310 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada
i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica, totalment acabada.

Rend.: 15,000 22,73 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 1,34333

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 1,29800

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,30000 = 0,77667

Subtotal: 3,41800 3,41800

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,100 /R x 62,96000 = 0,41973

Subtotal: 0,41973 0,41973

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,025      x 1,09000 = 0,02725

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300      x 57,38000 = 17,21400

B0DZA000 l Desencofrant 0,025      x 2,63000 = 0,06575

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,42000 = 0,31500

B0A31000 kg Clau acer 0,075      x 1,15000 = 0,08625

Subtotal: 17,70825 17,70825

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,10254

COST DIRECTE 21,64852
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,08243

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73095

P-66 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren embolcallat amb geotèxtil de 150 gr/m² protector.

Rend.: 10,000 25,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 1,16500

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 1,94700

Subtotal: 3,11200 3,11200

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

1,000 /R x 69,38000 = 6,93800

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 8,67000 = 0,17340

Subtotal: 7,11140 7,11140

Materials

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,447      x 18,60000 = 8,31420

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm
de diàmetre

1,050      x 2,11000 = 2,21550

B7B1INT1 m² Feltre geotèxtil amb un pes de 150 g/m² 2,000      x 1,70000 = 3,40000

Subtotal: 13,92970 13,92970

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,09336

COST DIRECTE 24,24646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,21232

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,45878
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P-67 GD5G2350 m Subministrament i col·locació de canal prefabricat de
formigó en forma de U i taló, de 60 cm d'amplària
interior, sobre solera de 10 cm de formigó de 20
N/mm² de resistència característica, totalment acabat.

Rend.: 12,000 62,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 1,62250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 5,000 /R x 23,30000 = 9,70833

Subtotal: 11,33083 11,33083

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 46,97000 = 0,39142

Subtotal: 0,39142 0,39142

Materials

BD521LVN m Peça prefabricada de formigó amb forma de U i taló,
de 100x70 cm i 40 cm d'alçària mitja

1,100      x 39,31000 = 43,24100

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0748      x 57,38000 = 4,29202

Subtotal: 47,53302 47,53302

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,33992

COST DIRECTE 59,59519
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,97976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,57495

P-68 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x13 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20 sobre solera de
15 cm de formigó de 20 N/mm² de resistència
característica, totalment acabada.

Rend.: 1,000 122,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 23,30000 = 34,95000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500

Subtotal: 64,15500 64,15500

Maquinària

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,200 /R x 32,34000 = 6,46800

Subtotal: 6,46800 6,46800

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,63000 = 1,47280

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,710      x 57,38000 = 40,73980

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x13 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,75000 = 1,76225

Subtotal: 43,97485 43,97485
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DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,92465

COST DIRECTE 116,52250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,82613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,34863

P-69 GD750001 m² Obra de drenatge amb tub de formigó prefabricat de
diàmetre interior de 180 cm, inclòs excavació i
rebliment de rasa, part proporcional de brocalls,
aletes, baixants esglaonats i/o pous, subministrat i
col·locat.

Rend.: 1,000 895,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-70 GD757A15 m Claveguera de tub de formigó de D=30 cm, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm² de resistència característica,
segons plànols.

Rend.: 2,500 48,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 2,77520

Subtotal: 2,77520 2,77520

Materials

BD757000 m Tub de formigó de diàmetre 30 cm 1,050      x 7,26000 = 7,62300

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0034      x 32,09000 = 0,10911

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,310      x 57,38000 = 17,78780

B0111000 m³ Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 25,52116 25,52116

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51324

COST DIRECTE 45,91760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,29588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,21348

P-71 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm² de resistència característica,
segons plànols.

Rend.: 2,500 57,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 9,32000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària
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C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 2,77520

Subtotal: 2,77520 2,77520

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,410      x 57,38000 = 23,52580

BD759000 m Tub de formigó de diàmetre 40 cm 1,050      x 10,43000 = 10,95150

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0036      x 32,09000 = 0,11552

Subtotal: 34,59407 34,59407

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51324

COST DIRECTE 54,99051
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,74004

P-72 GD75BA75 m Claveguera de tub de formigó de D=50 cm, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm² de resistència característica,
segons plànols.

Rend.: 2,500 68,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 2,77520

Subtotal: 2,77520 2,77520

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,500      x 57,38000 = 28,69000

BD75B000 m Tub de formigó de diàmetre 50 cm 1,050      x 14,98000 = 15,72900

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0049      x 32,09000 = 0,15724

Subtotal: 44,57749 44,57749

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51324

COST DIRECTE 64,97393
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,24870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,22263



Construcció d´un nou Accés a la Urbanització
de la Vallensana amb enllaç a la BV-5011
Febrer 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

P-73 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm² de resistència característica,
segons plànols.

Rend.: 2,500 85,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 2,77520

Subtotal: 2,77520 2,77520

Materials

BD75D000 m Tub de formigó de diàmetre 60 cm 1,050      x 20,89000 = 21,93450

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0066      x 32,09000 = 0,21179

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,680      x 57,38000 = 39,01840

B0111000 m³ Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 61,16594 61,16594

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51324

COST DIRECTE 81,56238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,07812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,64050

P-74 GD75FAD5 m Claveguera de tub de formigó de D=70 cm, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm² de resistència característica,
segons plànols.

Rend.: 2,500 106,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 7,78800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 17,10800 17,10800

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,100 /R x 69,38000 = 2,77520

Subtotal: 2,77520 2,77520

Materials

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,900      x 57,38000 = 51,64200

BD75F000 m Tub de formigó de diàmetre 70 cm 1,050      x 27,47000 = 28,84350

B07102A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm²),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0069      x 32,09000 = 0,22142
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B0111000 m³ Aigua 0,001      x 1,25000 = 0,00125

Subtotal: 80,70817 80,70817

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,51324

COST DIRECTE 101,10461
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,05523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,15984

P-75 GDD1A094 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçaria, inclòs solera de formigó de 20 N/mm² de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols.

Rend.: 1,000 398,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,47000 = 19,47000

Subtotal: 31,12000 31,12000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 46,97000 = 9,39400

Subtotal: 9,39400 9,39400

Materials

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

4,000      x 4,44000 = 17,76000

BDDZ7DD0 u Bastiment de 85x85x10 cm de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 T.

1,000      x 92,87000 = 92,87000

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,160      x 57,38000 = 66,56080

BDD1U020 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 94,05000 = 94,05000

BDD1U080 u Con de formigó prefabricat de 100X60X80 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 62,55000 = 62,55000

D0701641 m³ Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 79,33190 = 3,96660

Subtotal: 337,75740 337,75740

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,93360

COST DIRECTE 379,20500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,96025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,16525

P-76 GDD1UX01 u Pou cuneta de 1,00 x 1,00 m de secció interior, inclòs
marc i reixa de foneria, totalment acabat.

Rend.: 1,000 262,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000
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Subtotal: 62,24000 62,24000

Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 46,97000 = 23,48500

Subtotal: 23,48500 23,48500

Materials

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,740      x 57,38000 = 42,46120

D0701641 m³ Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,050      x 79,33190 = 3,96660

BD5ZINT1 u Bastiment i reixa practicable de fosa dúctil, de
1100x1100x50 mm exteriors

1,000      x 115,72000 = 115,72000

Subtotal: 162,14780 162,14780

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,86720

COST DIRECTE 249,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,48700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,22700

P-77 GDD1UX02 u Broquet per a tub de fins a D 0,60 m, inclòs encofrat,
armadura, formigó i desencofrat, totalment acabat.

Rend.: 1,000 160,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 19,47000 = 38,94000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000

Subtotal: 62,24000 62,24000

Maquinària

C1700006 h Vibrador per a formigó 0,500 /R x 1,49000 = 0,74500

Subtotal: 0,74500 0,74500

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,63000 = 0,26300

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,500      x 0,42000 = 1,47000

B0A31000 kg Clau acer 8,000      x 1,15000 = 9,20000

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 57,38000 = 63,11800

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

22,500      x 0,61000 = 13,72500

Subtotal: 87,77600 87,77600

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,86720

COST DIRECTE 152,62820
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,63141

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,25961
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P-78 GDD1UX0X u Dau de formigó per a recolzament de baixant en
talús, de dimensions 48 x 40 cm en planta i 40 cm de
profunditat mínima, amb formigó de 20 N/mm² de
resistència característica i quatre barres encastades
d'acer B-500-S i diàmetre 12 mm.

Rend.: 2,000 28,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,000 /R x 23,30000 = 11,65000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 10,07500

Subtotal: 21,72500 21,72500

Maquinària

C1502000 h Camió per a treballs generals neteja i transport
d'eines de 7 t de càrrega

0,100 /R x 32,34000 = 1,61700

Subtotal: 1,61700 1,61700

Materials

B064300C m³ Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m³ de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0384      x 57,38000 = 2,20339

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,780      x 0,61000 = 0,47580

Subtotal: 2,67919 2,67919

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,65175

COST DIRECTE 26,67294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,00659

P-79 GR3A4010 m³ Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de
fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons
indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Rend.: 50,000 0,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 23,89000 = 0,47780

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 26,91000 = 0,26910

Subtotal: 0,74690 0,74690

Materials

BR3A4000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid 0,050      x 2,03000 = 0,10150

Subtotal: 0,10150 0,10150

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,02241

COST DIRECTE 0,87081
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,91435

P-80 GR3P1C16 m³ Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

Rend.: 30,000 3,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 26,91000 = 0,89700
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Subtotal: 0,89700 0,89700

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 1,000 /R x 62,96000 = 2,09867

Subtotal: 2,09867 2,09867

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,02691

COST DIRECTE 3,02258
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,15113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,17371

P-81 GR45163C u Subministrament de Quercus ilex (alzina) de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l.

Rend.: 1,000 280,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR45163C u Quercus ilex (alzina) de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000      x 267,06000 = 267,06000

Subtotal: 267,06000 267,06000

COST DIRECTE 267,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,35300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 280,41300

P-82 GR451G2B u Subministrament de Quercus pubescens (roure) de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ.

Rend.: 1,000 178,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR451G2B u Quercus pubescens (roure) de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 169,81000 = 169,81000

Subtotal: 169,81000 169,81000

COST DIRECTE 169,81000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,49050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,30050

P-83 GR4BHBG1 u Subministrament de Cistus salviifolius (aborrera) en
alvèol forestal de 400 cm³.

Rend.: 1,000 0,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4BHBG1 u Cistus salviifolius (aborrera) en alvèol forestal de 400
cm³

1,000      x 0,58000 = 0,58000

Subtotal: 0,58000 0,58000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 0,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60900
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P-84 GR4GJ834 u Subministrament de Pistacia lentiscus (llentiscle)
d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l.

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4GJ834 u Pistacia lentiscus (llentiscle) d'alçària de 40 a 60 cm,
en contenidor de 3 l

1,000      x 3,55000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 3,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72750

P-85 GR4JHM51 u Subministrament de Viburnum tinus (marfull) en
contenidor de 5 l.

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4JHM51 u Viburnum tinus (marfull) en contenidor de 5 l 1,000      x 5,67000 = 5,67000

Subtotal: 5,67000 5,67000

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00000

COST DIRECTE 5,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95350

P-86 GR612111 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, excavació de clot de plantació amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Rend.: 5,000 28,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 26,91000 = 2,69100

A012P200 h Oficial 2a jardiner 1,000 /R x 25,21000 = 5,04200

A013P000 h Ajudant jardiner 1,000 /R x 23,89000 = 4,77800

Subtotal: 12,51100 12,51100

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,500 /R x 69,38000 = 6,93800

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m³ 0,500 /R x 41,32000 = 4,13200

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,500 /R x 31,33000 = 3,13300

Subtotal: 14,20300 14,20300

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,0432      x 1,25000 = 0,05400

Subtotal: 0,05400 0,05400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,37533

COST DIRECTE 27,14333
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,50050

P-87 GR66211B u Plantació d'arbust o arbre de petit, excavació de clot
de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot
amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg.

Rend.: 40,000 2,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 2,000 /R x 23,89000 = 1,19450

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,500 /R x 26,91000 = 0,33638

A012P200 h Oficial 2a jardiner 1,000 /R x 25,21000 = 0,63025

Subtotal: 2,16113 2,16113

Materials

BR341150 m³ Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m³

0,0016      x 55,88000 = 0,08941

B0111000 m³ Aigua 0,003      x 1,25000 = 0,00375

Subtotal: 0,09316 0,09316

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,06483

COST DIRECTE 2,31912
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11596

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43508

P-88 GR721AG0 m² Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 35 g/m², aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m²), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica.

Rend.: 200,000 1,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 26,91000 = 0,13455

Subtotal: 0,13455 0,13455

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

1,000 /R x 35,50000 = 0,17750

C1503500 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 46,97000 = 0,23485

Subtotal: 0,41235 0,41235

Materials

B0111000 m³ Aigua 0,002      x 1,25000 = 0,00250

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,21000 = 0,36945

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent 0,030      x 6,09000 = 0,18270

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,92000 = 0,18400

BR4U1G00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035      x 5,33000 = 0,18655
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,02450 1,02450

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,00404

COST DIRECTE 1,57544
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65421

P-89 XPA00001 PA Partida alçada a justificar per a restauració
d'abocadors, prèstecs i instal·lacions d'obra.

Rend.: 1,000 20.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-90 XPA000SA PA Partida alçada a justificar per a la reposició de serveis
afectats.

Rend.: 1,000 90.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-91 XPA000SS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons
l' Estudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.

Rend.: 1,000 59.717,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-92 XPA000SV PA Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicacions de la Direcció d'Obra.

Rend.: 1,000 40.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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ANNEX NÚM. 21 – CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d‘octubre de Contractes del 
Sector Públic, a continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes 
per admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres. 

Els grups, subgrups i categories que han de ser demanades als contractistes seran les 
següents, 

 En afermats i mescles bituminoses, 
Grup G 
Subgrup 4 
Categoria c 

 En moviments de terres i perforacions, 
Grup A 
Subgrup 2 
Categoria d 

 En ponts, estructures i grans estructures, 
Grup B 
Subgrup 4 
Categoria f 

 

Barcelona, febrer de 2015 

Annex núm. 21 – Classificació del contractista      Pàg. 1 
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Pressupost d’Execució Material .......................................................................... 3.142.280,94 € 

 16 % Despeses Generals sobre 3.142.280,94 €.................................... 408.496,52 € 

 3 % Benefici Industrial sobre 3.142.280,94 €.................................... 188.536,86 € 

  Subtotal 3.739.314,32 € 

  Ocupacions i Expropiacions ....................................................................... 44.970,00 € 

 21 % IVA sobre 3.784.284,32 €.................................... 794.699,71 € 

Total Pressupost per al Coneixement  
de l’Administració (IVA vigent inclòs) ................................................................. 4.578.984,03 € 

 

El present Pressupost per al Coneixement de l'Administració ascendeix a la quantitat de 
QUATRE MILIONS CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (4.578.984,03 €). 

 

Barcelona, febrer de 2015 

 

Annex núm. 22 – Pressupost per al Coneixement de l’Administració   Pàg. 1 
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