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1.1. ANTECEDENTS 

El projecte s’ajusta al Pla Parcial SUD-16. Es tracta d’un sòl urbanitzable delimitat. 

La qualitat per al desenvolupament de l’àmbit es caracteritza per la seva proximitat a la 

ciutat de Tàrrega i la pròpia topografia dels terrenys que es situen en una planícia al 

costat de la riera d’Altet. 

 

1.2. ESTAT ACTUAL DEL TERRENY, SITUACIÓ DE L’ÀMBIT DEL 

PROJECTE 

El projecte limita al sud amb l’autovia A-2, al nord amb el municipi d’altet, a l’est per la 

carretera L-310 que comunica Tàrrega amb el municipi de Guissona i a l’oest amb la 

C-14 que uneix Salou (Tarragona) amb Adrall (Lleida). Aquesta última separa el nostre 

àmbit d’actuació amb el polígon existent de La Canaleta. 

Actualment els terrenys inclosos dins l’àmbit de l’actuació són de caràcter rústic. 

 

1.3. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Es tracta d’un sòl classificat com a urbanitzable programat d’ús industrial. 

 

1.4. OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és la definició de les característiques tècniques i 

econòmiques necessàries per tal de procedir a l’execució de l’obra d’urbanització del 

vial principal que contempla el Pla Parcial SUD-16 “Boscarró Nord” i la construcció 

d’una rotonda que la connectarà amb la carretera provincial L-310, que uneix Tàrrega 

amb Guissona. 

Aquestes obres són: 

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a la 

futura ampliació. 

- Explanació, moviment de terres i pavimentació, així com totes les unitats 

complementàries com ara voreres, arbrat,... 

- Xarxes de serveis relatives al sanejament, abastament d’aigua, electricitat de 

mitja i baixa tensió, enllumenat públic i xarxa de telefonia. 
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1.5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

1.5.1. Enderrocs i serveis afectats 

El projecte contempla l’enderroc i/o demolició de totes aquelles preexistències que no 

es puguin adequar als nous usos, a més d’aquells elements necessaris per tal de 

realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la nova. 

 

1.5.2. Moviment de terres i topografia 

En primer lloc farem una esbrossada del terreny i una excavació d’uns 40 cm de capa 

vegetal. Els productes que despreciem d’aquestes dues operacions els durem a 

l’abocador. 

Tot seguit podrem fer els desmunts i terraplens, cosa que ens permetrà fer 

simultàniament les compensacions de terres en funció dels resultats dels assaigs 

realitzats a l’estudi geotècnic. 

Es preveu una esplanació d’un sobreample d’un metre a cada costat de vial, que en el 

cas de les zones de desmunt quedarà com a cuneta. 

Les condicions que hauran de complir els terraplens, així com el sistema d’execució 

dels mateixos, s’indiquen en l’annex corresponent (annex d’estudi geotècnic). 

Les coordenades que s’especifiquen són coordenades UTM. 

 

1.5.3. Xarxa viària, afermat i pavimentació 

El vial principal segueix l’alineació del Carrer nº68 existent al polígon de La Canaleta 

adaptant-se a la resta de característiques del sector. L’amplada del vial és constant ja 

que es tracta d’un mateix carrer amb caràcter principal. 

Els nous paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per 

a paviments urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació 

del Ministerio de Fomento i les característiques del terreny, que segons l’estudi 

geotècnic es tracta de sòls marginals  i tolerables. 

Els canvis de rasant longitudinals s’enllacen mitjançant acords parabòlics detallats en 

l’annex corresponent. 

Ens trobem que la vialitat ve condicionada per la carretera C-14 i la L-310, a part del 

creuament d’una riera situada, aproximadament, a la meitat del vial principal. 

Rotonda a la C-14: es tracta d’una rotonda existent, és la que dóna accés al sector 

d’actuació. És la que unirà l’actual polígon de La Canaleta amb el futur polígon del 

Boscarró. 
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Vial principal: és un eix que es disposa de oest a est, perpendicular a la C-14 amb un 

pendent variable. Els primers 110m aproximadament disposen d’una separació entre 

façanes de trenta-tres metres, dels quals corresponen a dues voreres de vuit metres 

d’amplada amb escocell corregut i carril bici d’un metre. També s’estableixen dos 

carrils d’estacionament, un per a cada sentit, de dos metres i mig d’ample i quatre 

carrils de tres metres cadascun, dos per a cada sentit. Els 430 metres restants 

disposen de la mateixa secció amb la diferència que les voreres passen a ser de dos 

metres cadascuna. 

Rotonda a la L-310: tal i com s’explica anteriorment, el projecte inclou la construcció 

d’una rotonda. Aquesta es projecta amb un diàmetre exterior 55 m, un illot central de 

35 m de diàmetre i una calçada de 10 m d’amplada, definida per un voral interior de 

0,5 m, dos carrils de 4 m cadascun i un voral exterior de 1,5 m. 

 

1.5.4. Xarxes de serveis 

Clavegueram 

La xarxa projectada és separativa i els conductes utilitzats són de DN400 tant la xarxa 

de fecals com la de pluvials. 

Tant les aigües pluvials com les fecals seran recollides en xarxa separativa i seran 

canalitzades fins a les arquetes existents. 

Abastament d’aigua 

La xarxa projectada s’ha dut a terme seguint els criteris del Polígon Industrial La 

Canaleta. Hem utilitzat canonada de PEAD de 10ATM de 125 de diàmetre en tota la 

xarxa de distribució. 

La disposició de les vàlvules de seccionament en els diversos nusos, segons es 

detalla als plànols, garanteix l’aïllament dels diferents trams de canonada assegurant 

l’abastament de la resta a través de la xarxa. 

S’han dipositat boques d’incendi tipus 100 i boques de reg tipus 45. La seva ubicació 

es troba grafiada als plànols. 

Subministrament elèctric 

Les xarxes de mitja i baixa tensió han estat projectades segons el Reglament elèctric 

de BT. 

Totes les parcel·les tenen subministrament elèctric de baixa tensió. 

Les estacions transformadores que figuren al projecte, seran prefabricades per a set 

transformadors de 630kVA. 

Enllumenat públic 
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S’instal·laran dos quadres de comandament, un al costat de cada ET. De cada centre 

de comandament surten les línies de distribució, les quals tenen diverses 

ramificacions. 

La canalització de tota la xarxa anirà soterrada per les voreres, excepte els 

creuaments de calçada. 

Al vial principal els punts de llum estan formats per columnes de vuit metres d’alçada 

amb llumenera tancada de 150w de VSAP. A la rotonda es col·locaran columnes de 

deu metres d’alçada amb llumeneres de 250w de VSAP. 

Telefonia 

La xarxa de telecomunicacions s’ha projectat per la vorera esquerra (direcció est) del 

vial principal amb alguns creuaments sota calçada per poder donar servei a totes les 

parcel·les. 

 

1.6. CONNEXIONS EXTERIORS 

A l’apartat de plànols es troben indicades les connexions exteriors al sector de les 

xarxes relacionades a continuació: 

- Xarxa viària: s’establiran dos punts de connexió, el primer a l’actual rotonda de 

la C-14, i el segon a la nova rotonda a la L-310. 

- Xarxa de pluvials: aquesta es connectarà amb la xarxa existent situada a la 

rotonda d’enllaç amb la C-14. 

- Xarxa de residuals: es connectarà a la xarxa provinent del Polígon de la 

Canaleta. 

- Xarxa d’aigua: es connectarà a partir de dues canonades que creuen la rotonda 

existent en la C-14. 

- Xarxa de MT: l’inici de la xarxa serà a partir de la xarxa existent i donarà servei 

a tot el nostre àmbit. Aquesta es tancarà amb un bucle cap a la xarxa existent 

de nou. 

- Xarxa de BT: a partir de la red de MT, s’alimentaran uns transformadors 

distribuïts per l’Avinguda i a partir d’aquests sortiran les diferent línies de baixa 

tensió. 

- Xarxa de telefonia: es connectarà a la línia existent paral·lela a la C-14. 

 

1.7. EXPROPIACIONS I OCUPACIONS TEMPORALS 

Totes les expropiacions i ocupacions temporals que cal realitzar per poder 

connectar les xarxes de serveis i la xarxa viària es troben detallades en l’apartat 3 

de plànols. 
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1.8. NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

En la redacció del projecte d’urbanització s’ha tingut en compte les disposicions i 

normes que figuren al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

1.9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La durada de les obres serà de 12 setmanes i dependrà de les unitats d’obra, els 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos que puguin sorgir per 

causes diverses. 

 

1.10. SEGURETAT I SALUT 

El projecte incorpora a l’annex 2.7. l’estudi de seguretat i salut necessari per a 

l’execució de les obres d’urbanització. En aquest estudi s’especifiquen i es descriuen 

les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres 

amb caràcter general i particular. 

 

1.11. PRESSUPOST GENERAL DE L’OBRA 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 1.265.486,78€ el qual 

incrementat amb el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un 

pressupost per a contracta de 1.505.929,27€ que amb el 21% d’IVA dóna un 

pressupost global de 1.822.174,41€ (escriure amb lletres) 

 

1.12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 

 1 – Memòria descriptiva 

 

 2 – Annexes 

 2.1 – Annex d’adaptació al planejament 

 2.2 – Annex d’estudi geotècnic 

 2.3 – Annex de traçat 

 2.4 – Annex de pavimentació 

 2.4.1 – Esplanació 

 2.4.2 – Secció estructural 

 2.4.3 – Senyalització 

 2.5 – Annex de càlcul 

 2.5.1 – Xarxa d’abastament 

 2.5.2 – Xarxa de clavegueram 

 2.5.3 – Xarxa elèctrica 
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 2.5.4 – Xarxa d’enllumenat públic 

 2.6 – Annex de programació 

 2.7 – Annex de seguretat i salut 

 2.8 – Annex de residus 

 2.9 – Annex d’enjardinament 

 2.10 – Reportatge fotogràfic 

 

 3 – Plànols 

 

 4 – Plec de Condidions 

 4.1 – P.C.T. Generals 

 4.2 – P.C.T. Particulars 

 

 5 – Pressupost 

 5.1 – Amidaments 

 5.2 – Quadre de preus nº1 

 5.3 – Quadre de preus nº2 

 5.4 – Pressupost general 
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2.1. ANNEX D’ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 

 

El present projecte d’urbanització s’ha d’ajustar al Pla Parcial SUD-16, en un sector de 

sòl urbanitzable delimitat. 

L’àmbit d’actuació del projecte es troba a la zona de la Canaleta, entre la C-14 en 

direcció a Agramunt i la L-310 que uneix Tàrrega amb Guissona, i la A-2. 

Els objectius que el POUM defineix als terrenys que afecten el nostre projecte són els 

següents: 

a. Proposar una ordenació conjunta del sector que valori adequadament les 

característiques físiques del lloc i la bona relació funcional i ambiental amb 

l’entorn urbà i el territori, assegurant que el nou creixement s’insereixi de forma 

correcta ambientalment dins el conjunt urbà i el paisatge. 

b. Repartir justament l’aprofitament urbanístic entre el conjunt de propietaris del 

sector. 

El sistema d’actuació que defineix és el de reparcel·lació en la modalitat de 

cooperació. Tal i com indica la Llei d’Urbanisme, els propietaris hauran de cedir 

gratuïtament a l’Ajuntament els terrenys destinats a sistemes, també hauran de cedir a 

l’administració actuant el 10% d’aprofitament total. 

Actualment té una finalitat agrícola. Els terrenys inclosos dins el P.P. es classifiquen 

com a sòl apte per a ser utilitzat d’ús industrial. 
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2.2. ANNEX D’ESTUDI GEOTÈCNIC 

 

2.2.1. Introducció 

A petició de l’Institut Català del Sòl, s’ha realitzat l’Estudi Geològic-Geotècnic per a la 

realització del Projecte d’urbanització a “El Boscarró” (Tàrrega, Lleida). 

L’Institut Català del Sòl sol·licita a Geotècnia i Control de Qualitat un estudi geològic-

geotècnic basat en aquells assaig de camp i de laboratori que a judici del Director 

Tècnic de l’estudi siguin considerats oportuns, sempre però sota la seva aprovació. 

L’àrea afectada per Projecte d’urbanització a “El Boscarró” es tracta d’una zona 

situada entre les carreteres C-14, L-310 i la nova variant N de Tàrrega, ocupada 

actualment per camps de conreu. 

Per a la proposta dels assaigs que calia dur a terme, tant de la campanya de camp 

com posteriorment de laboratori, es va procedir a realitzar una visita inicial a la zona a 

estudiar. 

Arran d’aquesta visita es va proposar realitzar una campanya de camp mixta, formada 

per 11 calicates, 12 penetrometries DPSH i 6 sondeigs a rotació de 6m de fondària 

amb l’extracció continua de testimoni. A partir de les investigacions in situ i amb els 

assaigs realitzats a les mostres extretes tant de les calicates com dels sondeigs 

(mostres inalterades), es donarà compliment als objectius marcats per aquest estudi: 

 Classificació dels diferents tipus de materials trobats en base al PG-3 Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares para obras de carreteras y puentes. 

 Definició del perfil litològic del subsòl i de les característiques geotècniques 

d’identificació i resistència de les capes travessades. 

 Aportar informació al respecte de l’excavabilitat de la zona, i estabilitat dels 

petits talussos durant l’execució dels canals d’evacuació d’aigües. 

 Determinació de la cota del nivell freàtic (en cas de ser detectat a la profunditat 

investigada) 

 Recomanació vers al dimensionat de ferms, segons els tipus definits per 

l’Institut Català del Sòl. 
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2.2.2. Metodologia 

 

2.2.2.1. Campanya de camp 

El reconeixement geològic ha consistit en una inspecció prèvia de camp a la zona, per 

tal de reconèixer els materials que afloren superficialment, i aquells del subsòl visibles 

en desmunts, excavacions o rases. En aquesta sortida de camp es planteja una 

campanya de camp intensiva formada per: 

 6 sondeigs (amb assaigs SPTs i extracció de mostres inalterades) a rotació 

amb extracció contínua de testimoni. Els sondeigs han assolit una fondària de 

6m i emmagatzemats en caixes portatestimonis separant les diferents 

maniobres, per al seu posterior estudi. 

 11 calicates mecàniques amb retroexcavadora mixta i cullera de 80cm 

d’amplada. S’han realitzat perfils de cadascuna de les calicates i extret 11 

mostres. Tant de les caixes de sondeig com de les calicates obertes s’han 

realitzat fotografies a color. 

 12 assaigs de penetrometria DPSH. 

 

Assaigs in-situ: 

- Assaig de penetració (SPT): consisteix en la introducció d’un portamostres 

normalitzat mitjançant el colpeig que provoca la caiguda d’una massa de 63.5 

kg de pes, des d’una alçada de 76cm. La introducció de l’aparell s’efectua en 3 

ó 4 trams de 15cm cadascun, i s’anomena valor N a la suma del nº de cops 

necessari per a la penetració dels 2 últims trams de 15cm en el cas de 3 trams, 

o dels dos intermitjos en el cas de 4 trams. Aquest assaig permet conèixer la 

consistència del terreny, així com d’altres paràmetres com l’angle de fregament 

intern. 

- Assaig de Penetració Dinàmica Superpesada (DPSH): aquest assaig consisteix 

en la penetració d’unes varilles de 32 cm de diàmetre acabades en una punta 

cònica, mitjançant el colpeig que provoca la caiguda d’una massa de 63.5 kg 

de pes, des d’una alçada de 76cm, i mesurant el nº de cops necessaris per a la 

penetració de trams de 20cm. 

 

2.2.2.2. Campanya d’assaigs de laboratori 

Amb les mostres extretes tant de les calicates practicades com dels sondeigs a 

rotació, es dissenya una sèrie d’assaigs de laboratori, la finalitat dels quals són: 

 Identificació i classificació dels diferents tipus de materials extrets de les 

calicates segons PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

obras de carreteras y puentes. Granulometries, límits d’Atterberg, matèria 

orgànica, sals solubles, sulfats, Pròctor N, CBR, col·lapse i inflament lliure. 
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 Avaluació de l’agressivitat dels diferents tipus de materials all formigó, cara a 

les recomanacions del tipus de ferm. 

 Determinació de la resistència a la compressió dels materials cohesius extrets 

amb mostres inalterades dels sondeigs a rotació. 

Tots els assaigs han sigut realitzats seguint les darreres Normes UNE del camp de la 

geotècnia. 
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2.2.3. Marc geològic 

 

2.2.3.1. Marc Geològic Regional 

El municipi de Tàrrega es troba situat sobre els materials terciaris que formen el sector 

central català de la Conca de l’Ebre: la Depressió Central Catalana. Es tracta d’una 

conca d’avantpaís, relacionada amb els darrers estadis evolutius de l’origen pirinenc i 

actuant com a centre de dipòsits dels materials continentals provinents del 

desmantellament de les serralades properes: els Pirineus al , i els Catalànids al SE. 

Els sediments terciaris que la formen han estat dipositats sobre materials triàsics i 

juràssics, amb cabussaments suaus (2º.5º) cap al NW, que progressivament i cap al S 

passen a ser cap al W. Això conforma un sinclinal molt lax orientat E-W, amb una 

lleugera immersió cap a W. 

Els materials que afloren a les immediacions de la zona d’estudi són pertanyents a 

l’Oligocè i al Quaternari: 

 Oligocè: argiles i gresos d’origen fluvial, amb alternança de gresos i calcàries 

lacustres. 

Uniat Tàrrega: alternança de nivells carbonatats d’origen lacustre-palustre 

(calcàries i margues) i nivells detrítics d’origen al·luvial (gresos i argiles). Per 

sobre d’ells, i fora ja de l’àrea d’estudi, es dipositarien els materials detrítics 

vermells de la Unitat Vallbona. 

 Quaternari: dipòsits de graves i còdols de calcària i gres, subangulosos, en una 

matriu de llims i argiles sorrenques. 

 

2.2.3.2. Geologia local 

El sector “El Boscarró” es troba al N del municipi de Tàrrega (Lleida), i es situa, 

aproximadament, entre els 340 i 365 m d’alçada sobre el nivell del mar. 

En superfície, els materials trobats corresponen a sòls desenvolupats sobre materials 

terciaris, actualment ocupats per camps de conreu. 

Es poden diferenciar els següents nivells de materials: 

 Nivell 1: LLIMS SORRENCS, amb diferents proporcions de graves 

subanguloses (d’origen calcari principalment), en alguns casos consolidats, de 

plasticitat baixa a mitja, i de color marró-vermellós a color cru. 

Per sota d’aquests llims sorrencs, hi ha un trànsit cap a un contingut més alt d’argila, 

en detriment del de sorra. 

A la zona oriental del sector, aquest nivell està moderadament carbonatat (sòl 

encalitxat), fet que ens indica unes condicions climàtiques semiàrides. 

La potència d’aquest paquet detrític, que correspon a la Unitat Vallbona, varia entre els 

0.30m de la calicata C-2 i els 2.3 del sondeig S3. 
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 Nivell 2: MARGUES consolidades, de color gris-beige. Es troben 

immediatament per sota del nivell anteriorment descrit, amb potències que oscil·len 

entre els 0.20m d’alguns nivells que es troben intercalats entre calcàries i els mínims 

2.95m observats a la calicata C2. Als contactes amb les calcàries, tant a la base com 

al sostre, es poden presentar trams d’uns 15cm fortament alterats per òxids de ferro. 

 Nivell 3: CALCÀRIES I GRESOS. Nivell format per calcàries micrítiques i 

taulejades, amb gresos calcaris, de color gris (ocasionalment negres) moderadament 

fracturats. Generalment són barres de poc gruix (de fins a tan sols 0.10m), formant 

alternances amb les margues anteriors en paquets d’ordre mètric. Malgrat això, s’ha 

testificat un conjunt d’alternances gres-calcària, sense cap nivell de margues al mig, 

amb una potència de 2.80m. 

 

2.2.3.3. Hidrogeologia 

El clima de la zona s’engloba dintre del Continental Sec Temperat, amb una 

precipitació anual mitja al voltant dels 400mm (les precipitacions més elevades es 

produeixen a la tardor i la primavera), i una evapotranspiració anual mitja de 790mm. 

Donat aquests valors, es produeix un important dèficit hídric, especialment a l’època 

estival. 

Aquest fet podria provocar una elevada infiltració de l’aigua durant els períodes de 

pluges, però la presència del Nivell 1 aflorant a tota la zona d’estudi, amb 

permeabilitats baixes (K<10-4 cm/seg.), fa que es produeixin estancaments d’aigües en 

superfície. 

Així  mateix, el Nivell 2 immediatament inferior, format per bancs de margues, amb una 

permeabilitat molt baixa (K<10-6 cm/seg.), dificulta encara més els processos 

d’infiltració. 

D’altra banda, per les calcàries i gresos del Nivell 3, la infiltració es produeix 

bàsicament per fisuració, motiu pel qual la seva permeabilitat vindrà directament 

relacionada amb el nº de fractures que presentin els materials. 

Donat que els nivells 2 i 3 es troben formant grans paquets d’alternances, es genera 

una gran anisotropia en la distribució vertical de les permeabilitats (funcionament 

multicapa). 

Durant la realització dels sondeigs en cap cas s’ha produït la pèrdua de l’aigua 

emprada durant l’execució de les perforacions, ni s’ha trobat el nivell freàtic a la 

fondària executada (6.00 m). 
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2.2.4. Consideracions geotècniques 

 

2.2.4.1. Identificació del Nivells Geotècnics 

En base a la descripció dels materials, a la seva disposició i als valors dels assaigs 

realitzats, s’ha identificat una seqüència tipus, reflectida a la Fig.2, en la qual es 

diferencien 2 grans nivells, i a partir dels quals es modelitzarà per a calcular la 

capacitat portant del terreny. El Quadre 1 mostra l’agrupació de les diferents mostres 

per nivells geotècnics, així com els resultats dels assaigs realitzats i els valors mitjos 

per a cada nivell. 

 

Fig.2: Columna estratigràfica esquemàtica que mostra la seqüència tipus (fondàries 

orientatives) 

 

Nivell Geotècnic I: sota aquest nivell s’agrupen lles mostres 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 

20 i 23. Correspon a un gran paquet detrític, vermellós, format per argiles amb sorres 

en diferents proporcions (des de argiles a sorres argiloses), classificades com a CL i 

SC segons S.U.C.S. (Sistema Unificat de Classificació de Sòls). 

Sotsnivell I.1: cap al sostre, i just per sota dels materials que fan de susbstrat als 

conreus (terra Vegetal), els materials són sorres argiloses (SC) formant el Sotsnivell I.1 

(mostres 13, 15, 17, 23). Pot presentar un fort nivell de carbonatació (segon material 

identificat als sondeigs S3 i S5). 

Els materials que el formen són de plasticitat baixa, amb límits líquids entre 18.9 i 25.3, 

i índex de plasticitats entre 5.4 i 8.3 (mitges 23.6 i 7.8 respectivament). 
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Els assaigs de colapse i d’inflament lliure reflexen valors molt bons, la seva densitat 

segons compactació Pròctor Normal és al voltant de 1.93 g/cm3 amb una humitat de 

11.6%, i l’índex CBR mig de 4 (força baix). 

La resistència a la compressió de la mostra assajada ha donat un valor de 2.33 

kg/cm2. 

Sotsnivell I.2: en profunditat, els materials del Nivell I.1 passen cap a argiles 

sorrenques i argiles (CL) (mostres 10, 11, 16, 18 i 20). 

És format per materials de plasticitat mitja, amb LL entre 32.8 i 39.8, i IP entre 11.8 i 

17.0 (mitges 35.78 i 14.58). 

Els resultats dels assaigs de colapse dónen també valors baixos, però quelcom més 

elevat que al sotsnivell I.1, mentre que els d’inflament lliure ja són considerablement 

més alts, arribant una de les mostres a ser superior al 3,6%. La densitat al P.N. és 

quelcom més baixa (1.76 g/cm3) i la humitat més lata (15.1%). Líndex CBR és molt 

baix: 2. 

El límit entre ambdós materials és difós, podent-se perdre un d’ells i ser present 

únicament l’altre directament per sobre del nivell II. 

Aquest nivell no provoca rebuig a les proves de penetrometria realitzades (DPSH) al 

costat de cadascuna de les calicates (veure Fig.3). 

En cap cas el Nivell I representa agressivitat al formigó. 

Segons classificació del PG-3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

obras de carreteras y puentes, els materials del Nivell II són tolerables (llevat de la 

mostra citada anteriorment amb un inflament del 3.6%, que és marginal). 

Nivell Geotècnic II: aquest nivell és format per un gran paquet carbonatat constituït pe 

alternances de nivells de margues (CL, argiles i argiles amb sorres) i barres de 

calcàries, i en menys quantitat gresos calcaris. La seva potència es d’ordre mètric, i a 

la fondària màxima dels sondeigs (6 m) no s’ha assolit la seva base. 

Margues: la plasticitat de les margues d’aquests materials es situa també (a l’igual 

que el Nivell I.2) a la zona mitja de la carta de Casagrande però tendint quelcom més 

cap a la zona de plasticitat alta. 

Els valors de colapse i inflament lliure són els més alts, fins al punt que dues de les 

tres mostres presenten percentatges d’inflament superiors al 5%. 

Els valors de densitat segons P.N. són els més baixos (1.65 g/cm3 de mitja) I la humitat 

òptima més alta (17.6%). Evidentment, l’índex CBR és també molt baix: 2. 

S’ha fet una resistència a compressió simple d’un testimoni de margues, reflectint un 

valor de 5.03 kg/cm2. 

Considerada com a roca tova (lutites carbonatades), la classificació geomecànica 

segons Beniawski és: 
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RMR:  <40 

CLASSE: IV 

QUALITAT: dolenta 

No representen agressivitat al formigó, però els nivells de margues classifiquen segons 

el PG-3 com a inadequats. Per tant, per al seu ús com a material per a l’execució de 

terraplens caldria realitzar un estudi complementari I la seva aprovació per part de la 

Direcció d’Obra. 

Calcàries: les calcàries es presenten en forma de barres de potència decimètrica, són 

micrítiques i taulejades, i freqüentment força fracturades cap al sostre. Els valors mitjos 

segons la classificació geomecànica de Beniawski són: 

RMR:  40-60 

CLASSE: III 

QUALITAT: mitja 

On presenten més potència són al sondeig S5, havent-se sondejat un nivell de 1.50m 

de calcàries, seguit d’uns gresos amb una potència mínima de 0.90m fins al final del 

sondeig (6.00m) en aquest cas el seu RMR puja fins gairebé 80, clase II i qualitat 

bona. D’aquest tram s’ha extret mostra (nº25) per assajar a compressió: 

1005.0 kg/cm2 

 

2.2.4.2. Capacitat portant 

El càlcul de la capacitat portant del terreny s’ha fet partint dels nivells geotècnics 

diferenciats anteriorment: 

 Nivell I: argiles, argiles amb sorres i sorres argiloses 

- Sotsnivell I.1: sorres argiloses 

- Sotsnivell I.2: argiles sorrenques i argiles 

 Nivell II: alternança de margues i calcàries 

i de les diferents seqüències trobades al terreny. Així, es faran 3 càlculs, per a 

cadascuna de les situacions que es donen, per a les quals s’han agafat com a models 

els sondeigs S1, S2 i S6 i les seves profunditats (Fig.3): 
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Fig.3: columnes esquemàtiques dels sondeigs S1, S6 i S2, a partir dels quals es modelitzarà 

per calcular les capacitats portants de cadascuna de les situacions que es donen al terreny. 

 

2.2.4.3. Capacitat Portant de les sorres argiloses (Nivell I.1) 

Per realitzar el càlcul de la capacitat portant de les sorres argiloses s’ha utilitzat el 

mètode de Terzaghi (1955): 

                                    

On: 

   
  

              
 

                   

               

   
    

 
 

   

     
    

Nc, Nq i Nγ es denominen factors de capacitat de càrrega i depenen 

exclusivament de l’angle de fregament intern efectiu del terreny. 

Sc, Sq i Sγ valors que depenen de la cimentació considerada. 

c és la cohesió del terreny. 

qs és el pes de la càrrega per sobre de la cimentació (considerada nula). 

B és l’amplada de la cimentació (s’ha considerat B=1m). 

γ és el pes específic del terreny. 
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S’han utilitzat els següents valors obtinguts a partir de les proves realitzades (ϕ i c) i 

de valors publicats a la literatura especialitzada (γ i E). 

            

                             

      

                     

Obtenint una càrrega última de (qult): 

                

I una càrrega admisible (qadm) amb un factor de seguratat FS=3: 

                

 

Les Fig.4 i Fig.5 mostren el bulb de tensions (teoria de Boussinesq) suposant una 

sabata aïllada de dimensions x1x0.5 m, recolzada sobre el sotsnivell I.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 

Annexos – Annex d’estudi geotècnic 
 
 
 

Fig.4: Diagrama i bulb de tensions en profunditat de Boussinesq, suposant una fonamentació 

directa sobre el sotsnivell I.1, sense que aparegui el I.2. Les profunditats i materials s’han pres 

del sondeig S6. La llegenda de colors és en kg/cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Diagrama i bulb de tensions en profunditat de Boussinesq, suposant una fonamentació 

directa sobre el sotsnivell I.1, i amb el I.2 intercalat abans del II. Les profunditats materials 

s’han pres del sondeig S1. La llegenda de colors és en kg/cm
2
. 

 

2.2.4.4. Capacitat Portant de les argiles i argiles sorrenques (Nivell I.2) 

La capacitat de càrrega admissible d’aquest nivell s’ha avaluat a partir de la formulació 

de Terzaghi. Al tractar-se d’un sòl cohesiu la pressió d’enfonsament (Qh) resulta 

(condició sense drenar): 

            

On: 
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Nc és un factor de capacitat de càrrega. 

Cu és la resistència al tall sense drenatge 

                                 

Q0  és la tensió vertical deguda a la sobrecàrrega total de terres al nivell de la 

cimentació. 

 

Per al càlcul de la pressió d’enfonsament (Qh) s’ha pres Cu = 1,34 kg/cm2 (Yilmaz, 

2000), Nc = 5,1 per una fonamentació contínua i 6,2 per una fonamentació quadrada 

(Skempton, 1951) i Q0 = 0 (situació conservativa), donant com a resultat: 

              

Aplicant un factor de seguretat (F) igual a 3 la pressió admissible (Qadm) resulta igual a  

                     

La Fig.6 mostra el bulb de tensions (teoria de Boussinesq) suposant una sabata aïllada 

de dimensions 1x1x0,5 m, recolzada sobre el sotsnivell I.2, i sense el sotsnivell I.1. 
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Fig.6: Diagrama i bulb de tensions en profunditat de Boussinesq, suposant una fonamentació 

directa sobre el sotsnivell I.2. Les profunditats i materials s’han pres del sondeig S2. La 

llegenda de colors és en kg/cm2. 

2.2.4.5. Capacitat Portant de l’alternança de margues i calcàries (Nivell 

II) 

En general la resistència de la roca és gran davant de les tensions procedents del pes 

o de petites cimentacions superficials, per aquest motiu la roca constitueix un 

excel·lent terreny de cimentació. No obstant, el comportament fràgil de les roques 

sotmeses a tensions, on la ruptura s’inicia en zones de debilitat (porositat, fractures, 

etc.), fa que es compliqui la modelització de la cimentació. A la pràctica, en el cas de 

càrregues senzilles sobre roca, s’acostumen a seguir les prescripcions de les diverses 

Normes i Instruccions en les quals es fixen, mitjançant regles molt senzilles, les 

càrregues admissibles, que, en realitat, han estat triades amb gran prudència. Es 

presenten uns exemples a les Taules següents: 

 

Pressions admisibles (kg/cm2) en roca (DIN 1054) 

Estat del massís Roca sana o poc 
alterada 

Roca fracturada o 
amb alteració 

Homogeni 40 15 

Estratificat o diaclasat 20 10 

 

Pressions admisibles (kg/cm2) en roca (Codi anglès 2004/1972) 

Tipus de roca 
 

Pressió admissible 
 

Roques ígnies sanes (granits, gneiss) 100 

Calcàries toves i poroses 6 

 

En general la capacitat portant en roca es pot calcular com una fracció de la seva 

resistència a compressió simple. En aquest estudi la càrrega admissible (Qadm) en roca 

s’ha calculat seguint el codi anglès que adopta: 

            

Essent qu la resistència a compressió simple de la roca. 

 

Donat que el nivell està format per una alternança de margues i calcàries, a efectes de 

calcular la capacitat portant s’ha utilitzat (seguint un criteri conservatiu) el resultat de 

compressió simple de les margues (5,03 kg/cm2), donant com a resultat una càrrega 

admissible (Qadm): 
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La Fig.7 mostra la zonificació de la parcel·la en funció de les capacitats portants en 

superfície (un cop trets els primers 30 cm de terra vegetal). 

 

Fig.7: Zonificació del sector “El Boscarró” en funció de la capacitat portant dels materials 

aflorants. 

 

2.2.4.6. Excavabilitat 

Els materials terciaris detrítics corresponents als Nivell I presents al sector són 

ripables, i fàcilment, doncs, excavables amb cullera amb mitjans mecànics tipus 

“giratòries”. 

En canvi, el Nivell II (alternances de margues i calcàries-gresos) pot presentar 

dificultats. Si bé les margues es comporten com els materials de Nivell l (excavables 

amb mitjans mecànics tradicionals), algunes de les barres de calcària i gres poden 

arribar a tenir potències prou importants, pertànyer a la Classe lll segons la 

classificació geomecànica de Beniawski (p.e. al sondeig S4) i ser, per tant, el 

suficientment competents com per a presentar una resistència tal a l’excavació que 

calgui el seu desmantellament amb medis com per exemple el martell pneumàtic. 

La Fig.8 mostra, a partir de la fondària d’aflorament de les calcàries en calicates i 

sondeigs, les profunditats d’excavació amb mitjans mecànics fins la roca. 
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Fig.8: Profunditat d’excavació amb mitjans mecànics, fins a trobar nivells competents. 
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2.2.5. Ferm 

Per al dimensionament del ferm s’ha procedit a classificar els materials del sector 

segons el PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para obras de 

carreteras y puentes (veure Annex 5, actes de resultats de laboratori), el resum dels 

quals s’indica al quadre següent: 

 

MATERIAL CLASSIFICACIÓ 

Nivell l.1 (SC sorres argiloses) Tolerable 

Nivell l.2 (CL argiles i argiles sorrenques) Tolerable 

Nivell 2 (CL margues –argiles amb sorres-) Inadequat 

 

 

Donat que a l’hora de la redacció d’aquest informe no està definida la rasant dels vials, 

i suposant aquesta la topografia actual, els materials que afloren sota els primers 30cm 

de terra vegetal són els indicats a la Fig.9. 
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2.2.5.1. Millores del terreny: formació de l’explanada 

Definits els vials coma tipus V2, segons classificació de les Seccions Estructurals de 

Ferms a Nous Sectors Urbans proporcionada per l’Institut Català del Sòl, donat el 

volum de vehicles pesants diaris de 50 fins a 270, i seguint les recomanacions de la 

“Instrucción de Carreteras”, caldrà realitzar les següents millores del terreny, 

prèviament a l’estesa del paquet de ferm: 

 

Sobre els materials inadequats: petit triangle a la zona N del sector. 

Sigui quina sigui l’explanada (E1, E2, E3), caldrà projectar una capa de separació 

entre els materials inadequats i les capes de materials superiors. 

Suposant una explanada E1, i tenint en compte els materials disponibles a la zona, 

una possible formació de l’explanada seria la constituïda per 70cm de sòl tolerable i 35 

de sòl seleccionat amb CBR>10, o bé per 50 de sòl tolerable i 35 de seleccionat amb 

CBR>10 (veure Fig.10). 

 

 

Fig.10: Possibilitats de formació d’explanada tipus E1 sobre materials inadequats, amb capa de 

separació (segons “Instrucción de Carreteras”). 

 

Sobre els materials tolerables: la resta del sector. 

Malgrat que la “Instrucción de Carreteras” no diu res al respecte, per tal d’evitar 

infiltracions d’aigua cap als materials inadequats que es troben per sota del tolerables, 

caldria col·locar, a l’igual que a la zona anterior, una capa de separació entre els 

materials tolerables i els que formen l’explanada. D’aquesta forma, evitant l’entrada 

d’aigua a les margues, no es produiran els forts inflaments que reflexn els assaigs 

realitzats. 

Considerant novament una explanada tipus E1, sobre els materials tolerables una 

opció per a l’execució de l’explanada seria l’estesa d’una tongada de 45cm de material 

seleccionat amb CBR>10 (Fig.11). 



Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 

Annexos – Annex d’estudi geotècnic 
 
 
 

 

Fig.11: formació d’explanada tipus E1 sobre materials tolerables, amb capa de separació 

(segons “Instrucción de Carreteras”) 

 

2.2.5.2. Tipus de paviment: secció de ferm 

Tenint en compte la presència de forts paquets de margues, amb inflaments superiors 

al 5%, i que tot i que es projecti una capa de separació entre els materials de 

coronació de terraplè i l’explanada podrien produir-se filtracions i alguns inflaments que 

poden reflectir-se en superfície, es considera com a tipus de paviment més adequat, 

pel fet de tenir un comportament més plàstic davant d’esforços, l’”A: PAVIMENT 

ASFÀLTIC”, segons denominació de les Seccions Estructurals de Ferms a Nous 

Sectors Urbans de l’Institut Català del Sòl. 

Considerant novament una explanada tipus E1, una secció de ferm adequada pot ser 

la tipus 2AB1, formada per 25 cm de subbase, 20 de base i 12 de mescla bituminosa 

(veure Fig.12). 

 

 

Fig.12: Paquet de ferm asfàltic tipus 2AB1 
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2.2.6. Conclusions 

A petició de l’Institut Català del sòl s’ha realitzat l’Estudi Geològic-Geotècnic per a la 

realització del Projecte d’urbanització a “El Boscarró” (Tàrrega, Lleida), zona situada 

entre les carreteres C-14, L-310 i la nova variant N de Tàrrega, ocupada actualment 

per camps de conreu, i que ocupa una superfície de 331.920,11 m2, a la sortida a 

Tàrrega. 

L’estudi ha consistit en una campanya de camp (en la qual han tingut lloc 6 sondeigs a 

rotació amb extracció contínua de mostra, 11 calicates de 4m, i 12 DPSH) i una de 

laboratori a partir de les mostres extretes de les investigacions in situ. 

Arran de les activitats descrites, s’han caracteritzat els materials i identificat els nivells 

geotècnics a partir dels quals modelitzar el terreny. S’han diferenciat dos grans nivells: 

 NIVELL l: paquet detrític, vermellós, format per argiles amb sorres en diferents 

proporcions (des de argiles a sorres argiloses), classificades com a CL i SC. 

- Sotsnivell l.1: sorres argiloses (SC) 

- Sotsnivell l.2: argiles i argiles amb sorres (CL) 

 NIVELL ll: gran paquet carbonatat constituït per alternances de nivells de 

margues (CL, argiles i argiles amb sorres) i barres de calcàries. 

La seqüència típica és la que inclou 3 nivells, però es dóna el cas de que qualsevol 

dels sotsnivells del Nivell l pot no aparèixer. Així mateix, existeix una petita zona al N 

del sector a on directament a sota de la terra vegetal aflora un nivell de margues. Per 

tant, s’han calculat les capacitats portant següents: 

Sotsnivell l.1: 1.8 kg/cm2 

Sotsnivell l.2: 2.2 kg/cm2 

Nivell ll: 2.5 kg/cm2 

Aquestes capacitats portants són suficients per a suportar la càrrega de treball. 

Els materials són de permeabilitat baixa (sorres argiloses, argiles amb sorres) o molt 

baixes (margues), mentre que la permeabilitat de les calcàries és funció del seu grau 

de fracturació.  

D’altra banda, s’ha zonificat el sector donant les profunditats fins a les quals 

l’excavabilitat dels materials es pot fer mitjançant medis mecànics. S’informa, però, 

que tot i la presència de barres calcàries, aquestes poden ser desmantellades amb 

martell pneumàtic (llevat de gruixos d’ordre mètric). 

S’han classificat els materials en funció del PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares para obras de carreteras y puentes: 

Sotsnivell l.1: tolerables 

Sotsnivell l.2: tolerables 

Nivell ll: inadequats 

En funció d’aquesta classificació, del document Seccions Estructurals de Ferms a 

Nous Sectors Urbans, on s’informa que el tipus de via es V2, i de la “Instrucción de 
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Carreteras”, s’aconsella col·locar capa de separació entre els materials inadequats i 

tolerables, i els que formen l’explanada. Aquest fet evitaria la possible filtració d’aigua 

cap a les margues, i els seu hipotètic inflament (assaigs d’inflament superiors al 5%). 

Pel mateix motiu, es recomana un tipus de paviment asfàltic. 
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2.3. ANNEX DE TRAÇAT  

Per al càlcul d’alineacions hem seguit l’alineació del vial existent del Polígon La Canaleta 
fins a connectar amb la carretera provincial L-310. 

Els càlculs de la rasant han estat realitzats seguint la Instrucción de Carreteras norma 3.1-
IC del Ministerio de Fomento. 

Per al càlcul d’acord de rasant s’utilitzen les fórmules que consideren les condicions 
d’estètica i que són les següents: 

� =
��

�·��
 ;      	 =

��·


�
;   � =

��·
�

�
 

Sent: 

Kv = paràmetres de la paràbola en metres. 
x,y = coordenades de la paràbola en metres. 
Tg = longitud de la tangent en metres. 
d = longitud de la bisectriu en metres 
W = valor absolut de la diferència algebraica dels pendents en tant per u. 

A continuació s’adjunten les taules amb llistats dels eixos en alçat i en planta detallats 
respectivament. 
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EIX ALÇAT - VIAL PRINCIPAL  

Pendent Longitud Paràmetre Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Fletxa Diferència de 
pendents 

(%) (m) (kv) P.K. Cota P.K. Cota P.K. Cota (m) (%) 

-0.88     0.000 352.411 157.299 351.021   

 
121.55 4600 278.850 349.948 157.299 351.021 400.299 355.293 1.606 4.9 

4.08 
    400.299 355.293 528.768 360.948   

 
8.642 500 537.411 361.328 528.768 360.948 545.768 361.407 0.075 3.1 

0.94     545.768 361.407 547.362 361.422   

 

 

EIX ALÇAT -  ROTONDA  

Longitud Paràmetre Vèrtex Entrada a l’acord Sortida de l’acord Fletxa Diferència de 
pendents 

(m) (kv) P.K. Cota P.K. Cota P.K. Cota (m) (%) 

40.801 2720.10 40.841 362.035 0.000 361.422 81.682 361.422 0.306 3.0 

40.801 2720.10 122.522 360.809 81.682 361.422 163.363 361.422 0.306 3.0 
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EIX PLANTA -  VIAL PRINCIPAL  

Tipus Longitud P.K. Radi 

Recta 346.813 0.000  

Curva 200.550 346.813 1460.000 
aprox 

 

 

EIX PLANTA -  ROTONDA  

Tipus Longitud P.K. Radi 

Giratoria 163.363 0.000 26.000 

  163.363  
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2.4. ANNEX DE PAVIMENTACIÓ 

 

2.4.1. Esplanació 

Les obres d’explanació es realitzaran en funció de l’estudi geotècnic subministrat per 

l’Ajuntament que s’adjunta a l’annex núm. 2. 

Analitzant els resultats es pot suposar el perfil geològic per a cada vial. 

Es pot diferenciar en dues àrees que formen el vial principal. 

Les principals distincions entre les dues zones són: 

 PK 0+000 fins el PK 0+290: el material de l’esplanada natural és un sòl 

marginal o inadequat. A fi i efecte d’aconseguir una explanada de categoria E1 

serà necessari aportar un gruix de 35cm de sòls seleccionats tipus 2 i 70cm de 

sòl tolerable. 

 PK 0+290 fins el final del vial principal (inclosa la rotonda): en aquest cas 

trobem sòls tolerables. Per tal de formar una explanada tipus E1 haurem 

d’aportar 45cm de sòls seleccionats de tipus 2.  

Tots els productes  resultants de les operacions d’esbrossada i demolició seran 

transportats a l’abocador autoritzat. 
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2.4.2. Secció Estructural 

2.4.2.1. Calçada 

Un cop realitzada l’operació de millora de l’esplanada, ja es poden aplicar les seccions 

estructurals del ferm. Per la determinació de la secció s’ha considerat la Instrucció de 

Carreteres 6.1-IC. Secciones de firme. 

La secció estructural del paviment depèn de la intensitat mitja diària de vehicles pesats 

(IMDp) que està previst que circulin al carril de projecte quan aquest es posi en 

funcionament. Aquesta intensitat és la que ens serveix per poder establir una categoria 

de tràfic. 

Tenim dues categories de trànsit diferents: 

 Avinguda principal: considerarem una categoria de trànsit tipus T32 ja que 

estimem que hi haurà una IMDp entre 99 i 50. 

 Rotonda: a partir del portal de la Generalitat hem obtingut el número de 

vehicles pesants que circulen per la carretera L-310. Són 697 vehicles. Per 

tant, i segons la Instrucción de Carreteras tenim una categoria de trànsit del 

tipus T2. 

Així doncs un cop assolida la categoria de l’explanada i definides les categories de 

trànsit pesat escollim les següents seccions de ferm. 

 PK 0+000 fins el PK 0+290 

3211 

MB 
Mescla bituminosa 

18 cm 

ZA 
Tot-ú artificial 

40 cm 

Explanada E1 - 

 

A partir d’aquesta secció de ferm es dissenya la següent secció estructural: 

Capa de trànsit/rodadura: 5cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg d’adherència:  emulsió asfàltica del tipus ECr-1 

Capa intermitja  6cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg imprimació  emulsió asfàltica del tipus ECI 

Capa base:   7cm de mescla bituminosa en calent del tipus S/G 

Base:   40 cm de tot-ú artificial 

 

 PK 0+290 fins el final del vial principal  

3211 

MB 
Mescla bituminosa 

18 cm 

ZA 
Tot-ú artificial 

40 cm 
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Explanada E1 - 

 

 

La secció estructural seleccionada és: 

Capa de trànsit/rodadura: 5cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg d’adherència:  emulsió asfàltica del tipus ECr-1 

Capa intermitja  6cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg imprimació  emulsió asfàltica del tipus ECI 

Capa base:   7cm de mescla bituminosa en calent del tipus S/G 

Base:   40 cm de tot-ú artificial 
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 Rotonda 

211 

MB 
Mescla bituminosa 

28 cm 

ZA 
Tot-ú artificial 

40 cm 

Explanada E1 - 

 

Capa de trànsit/rodadura: 6cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg d’adherència:  emulsió asfàltica del tipus ECr-1 

Capa intermitja  8cm de mescla bituminosa en calent del tipus D/S 

Reg imprimació  emulsió asfàltica del tipus ECI 

Capa base:   14cm de mescla bituminosa en calent del tipus S/G 

Base:   40 cm de tot-ú artificial 
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2.4.2.2. Aparcaments 

L’aparcament seguirà la mateixa secció estructural que la calçada. 

Referent als pendents transversals, també es definiran amb un 2% des del límit de la 

vorera fins a la zona de circulació rodada. Aquesta franja lineal d’aparcament queda 

definida a un costat mitjançant el conjunt de vorada amb rigola de 30x30x8 cm 

col·locada amb una pendent del 2%; mentre que a l’altre costat ho farà una línia de 

rigola col·locada sense pendent, que és on s’instal·laran els embornals per a la 

recollida d’aigües. 

 

2.4.2.3. Vials per a vianants 

Aquestes vies destinades a un ús exclusiu de vianants, tindran un acabat amb llosa i 

s’ajusten a la següent secció: 

Paviment: 15 cm de capa de formigó HM-20 

Base: 5 cm de capa de formigó HM-20 amb malla electrosoldable 6x6 cada 20 

Subbase: 15 cm de tot-ú artificial 

El pendent transversal de les voreres és del 2% des de línia de façana cap a la 

calçada. 

Per la part interior de les voreres que contacten amb el carril bici o bé amb les zones 

verdes, s’encintarà amb vorada prefabricada rectangular 100x8x20 cm. 

Es col·locarà una junta de dilatació cada 5m. 

 

2.4.2.4. Carril bici 

Les vies destinades a un ús de bicicletes disposaran de la següent secció: 

Paviment: 15 cm de capa de formigó HM-20 

Subbase: 15 cm de tot-ú artificial 

Tot això damunt del sòl tolerable de la pròpia obra. 

El carril bici també tindrà un pendent del 2% i estarà delimitat per un encintat amb 

vorada del tipus 100x8x20 cm. 

Igual que en les voreres, es posarà una junta de dilatació cada 5m. 

 

2.4.2.5. Guals 
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Amb la finalitat de respectar la normativa d’accessibilitat urbanística es projecten guals 

de vianants de formigó prefabricat, de doble capa, de 2,80 d’amplada mínima per a 

vianants i/o ciclistes i 5,60 d’amplada per a vianants i ciclistes. La pendent serà màxim 

del 12%. Es col·locaran sobre una base de formigó fck = 15 N/mm2, de 20 cm de 

gruix. 

Tots els guals hauran d’incorporar una franja de paviment tàctil diferenciat, longitudinal 

al sentit de creuament, d’amplada igual o superior a 0,80 m. 

 

2.4.3. Senyalització 

 

2.4.3.1. Senyalització horitzontal 

La disposició de les marques viàries s’ha projectat seguint la Norma 8.1-I.C. 

“MARQUES VIÀRIES”. 

Les marques vials són línies o figures, aplicables sobre el paviment de la carretera, 

que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

- Delimitar carrils de circulació. 

- Separar sentits de circulació. 

- Indicar les vores de la calçada. 

- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

- Reglamentar la circulació. 

- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors. 

- Repetir o recordar un senyal vertical. 

- Permetre els moviments indicats. 

- Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

Als plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les plantes generals de 

senyalització i els detalls corresponents, així com les dimensions de cadascuna de les 

marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc. 

Tipologia de marques viàries: 

a) Marques longitudinals 

 

A. LONGITUDINALS DISCONTINUES 

- Línia de separació de carrils normal (sentits): té la funció de separar els 

carrils. S’utilitzen les marques M-1.1, M-1.2 o M-1.3 segons la velocitat 

mitjana de la via. En aquest cas les marques adequades seran la M-1.2, i la 

M-1.3, ja que la velocitat en tot el sector no superarà els 50 km/h i a les 

seves aproximacions es limitarà per sota dels 80 km/h. 

- Línia per marge de calçada: delimitat el marge de la calçada. L’amplada de 

la marca vial no es comptarà en la de la calçada. Per velocitats inferiors a 

100 km/h i voral no superior a 1.5m es disposarà la marca M-1.12 excepte 
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en alguns casos que es disposarà d’una línia continua, per exemple abans i 

després de la línia discontinua en una intersecció o accès, amb la finalitat 

de precisar la seva situació. 

- Línia per guia en intersecció: indicació, a dins d’una zona de creuament o 

trenat de trajectòries de vehicles, de la perllongació ideal de les marques 

per separació de carrils o per marge de calçada, així com dels carrils en 

que han de realitzar-se determinats moviments. Es tracta d’una marca tipus 

M-1.7 formada per trams de 1 metre separats 1 metre. 

 

B. LONGITUDINALS CONTINUES 

- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit 

de circulació: estableix la prohibició de l’avançament per no disposar de la 

visibilitat necessària, per estretament de la via o per qualsevol altre raó. 

S’utilitzarà la marca M-2.2 i la seva amplada és de 10cm. 

- Línia per marge de la calçada: delimita el marge de la calçada (marca M-

2.6, ja que VM és inferior a 100 km/h en tot el trajecte). L’amplada de la 

marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 

15cm d’amplada quan el voral és de 1,5m i 10cm quan és més petit, com 

en aquest cas. 

 

C. LONGITUDINALS CONTINUES ADOSSADES A DISCONTINUES 

- Per ordenació de l’avançament en calçada de 2 carrils i doble sentit de 

circulació: marca M-3.2. Línia contínua de 10cm d’amplada separada 

aquesta distància de les traces discontínues de 10cm d’amplada, 3,5m de 

longitud, separades 9m. 

 

 

b) Marques transversals 

Poden ser contínues o discontínues. 

- Línia contínua disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit: 

indica que cap vehicle déu franquejar-la, en compliment de la obligació 

imposada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca vial de STOP, 

una senyal de prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a 

nivell, etc. 

- Línia de cediu el pas: marca M-4.2. Línia blanca discontínua de 40cm 

d’amplada. 

- Línia discontínua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils: indica que, 

en circumstàncies anormals que redueixen la visibilitat, cap vehicle ha de 

franquejar-la quan hagin de cedit el pas en compliment de l’obligació 

imposada per un senyal de cediu el pas, per una fletxa verda de gir en un 

semàfor, o quan no hi hagi senyal de prioritat, per aplicació de les normes 

que regeixen aquesta. 
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c) Altres marques 

- Fletxa de retorn: marca M-5.5. Es tracta d’una fletxa aproximadament en 

l’eix de la calçada de doble sentit de circulació i apuntant cap a la dreta. 

Anuncia la proximitat d’una línia contínua que impliqui la prohibició de 

circular per la seva esquerra i, per tant, que tot conductor ha de circular 

amb el seu vehicle pel carril de la dreta de la fletxa. Es poden substituir les 

marques viàries discontínues, per un previ avís de marca contínua, per 

fletxes de retorn. Totes les fletxes abans descrites seran de color blanc. 

 

d) Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar una informació 

complementària, recordant l’obligació de complir un senyal vertical o imposen per 

si mateixes una determinada prescripció. 

En aquest cas el tipus d’inscripció que s’utilitzarà serà el següent: CEDIU EL PAS 

(marca M-6.5). Aquesta marca indica l’obligació de cedir el pas als vehicles que 

circulin per la calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la 

línia. 

Aquesta marca es situa abans de la línia, o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 

distància entre 2,5 i 25m, recomanant-se entre 5 i 10m.  

 

2.4.3.2. Senyalització vertical 

S’ha projectat seguint la “Instrucción de Carreteras 8.1.-I.C. SEÑALIZACIÓN 

VERTICAL”. 

També hem tingut en compte l’esborrany del “Manual per a la Senyalització Viària 

d’Orientació de Catalunya”, per a la implantació i composició dels senyals d’orientació. 

La situació dels senyals està fixada en els plànols del projecte. En els plànols de 

detalls s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i característiques.. es tracta de 

la senyalització vertical corresponent a una carretera convencional amb un carril per 

sentit de circulació i voral de 1m i per els carrers pertanyents a una urbanització 

industrial ubicada a la perifèria d’un municipi. 

Les dimensions dels senyals seran les següents: 

 Senyal triangular tipus R: 90 cm de costat. 

 Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 

 Senyal octogonal tipus R: 90 cm d’ample. 

Els colors dels cartells de fletxes i dels cartells d’orientació, en el cas que ens trobem 

en una carretera convencional amb vorals, seran de fons blanc amb caràcters i fletxes 

de color negre. 
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Els cartells de fletxes i d’orientació que estiguin relacionats amb sortides d’una 

carretera tindran els colors de la carretera a la que es dirigeixen. 

Totes les paraules que figuren als diferents cartells i senyals laterals estaran formades 

per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la Instrucció 8.1-

I.C. 

La reflectància a utilitzar per als cartells i senyals serà del tipus 1 a dins del sector 

industrial, per ser una zona suficientment il·luminada i del tipus 2 a les aproximacions 

al esmentat sector encara que aquestes es trobin en la zona il·luminada. 

 

a) Implantació 

 

 Visibilitat: la distància de col·locació no serà inferior a la mínima necessària per 

que un conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el 

senyal o cartell, interpretar el missatge, decidir la maniobra i executar-la parcial 

o totalment. 

 Posició longitudinal: els senyals d’advertència o perill es col·locaran entre 150 i 

250m abans de la secció on es trobi el perill que anuncien.  

Els senyals de reglamentació es situaran a la secció on comença la seva 

aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de 

l’ordre d’un minut.  

Els senyals d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos. En 

aquest cas apareixeran cartells de presenyalització de glorieta, que es 

col·locaran uns 100m abans de la glorieta. 

 Posició transversal: a les carreteres C-14 i L-310 els senyals es col·locaran al 

marge dret de la plataforma i es duplicarà a l’esquerra el senyal R-305. Es 

situaran de manera que a la seva vora més pròxima estigui almenys a 2.5m de 

la vora exterior de la calçada i a 0.5m del límit exterior del voral. 

A les zones del sector, els senyals es situaran a una distància mínima de 1.5m 

del límit exterior de la calçada i de 0.5m del límit extern del voral. 

 Alçada: en els senyals o cartells situats als marges de la plataforma la 

diferència de cota entre la part inferior del senyal o cartell i la rasant de la 

carretera serà de 2.20m com a mínim. 

Els cartells fletxa en interseccions hauran de deixar lliure l’alçada inclosa entre 

0.9m i 1.2m sobre la rasant de la carretera. 

 Orientació: els situats als marges de la plataforma es giraran lleugerament cap 

a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia que uneix la vora de 

la calçada davant d’ells. 

Els cartells fletxa s’orientaran perpendiculars a la visual del conductor a qui 

vagi destinat el missatge. 

 

b) Tipus de senyalització 
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 Nusos, entrades o sortides: les rotondes estaran senyalitzades en tots els seus 

accessos amb una senyal P-4 situada a uns 200m de la marca vial M-4.2. Les 

diferents destinacions es senyalitzaran mitjançant cartells. 

Les reduccions de velocitat es senyalitzaran com si es tractés d’una cruïlla en 

la que fos necessari aturar-se per cedir el pas. 

L’obligació de “Cediu el Pas” també es presenyalitzarà amb una senyal R-1 

situada a uns 150m de la marca vial M-4.2. 

Davant de cada entrada es col·locarà una senyal R-402 en la illeta central. I a 

les sortides es col·locaran cartells fletxes en illetes perimetral però únicament 

indicant els punts que s’accedeixen per aquesta sortida. 

 Avançaments: en els trams de prohibició d’avançament s’hauran de col·locar 

dues senyals R-305 i al finalitzar aquest tram una senyal R-502. 

 

 

2.4.3.3. Senyalització d’orientació 

 Presenyalització de rotonda: S-200. Es col·locaran cartells de presenyalització 

de rotonda que indicaran les direccions possibles de les diferents sortides de la 

rotonda. 

 Direcció d’un itinerari: S-300. Indiquen els noms de poblacions i els polígons 

situats a l’itinerari o molt a prop de la carretera, i també indiquen la manera 

d’arribar a aquests. 

Indica també, en carretera convencional, el lloc on s’inicia el ramal de sortida i 

les direccions a les que s’arriben per la sortida. 

 

2.4.3.4. Sistemes de contenció i abalisament. 

Tenint en compte les característiques de la zona on s’ubica el sector industrial i el tipus 

de vials que es troben al voltant del mateix, es pot concloure que el únics elements 

que seran necessaris col·locar seran ulls de gat que s’ubicaran al voltant de les 

rotondes. 
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2.5.1. Xarxa d’abastament d’aigua 

 

El subministrament del sector quedarà garantit amb la connexió a la xarxa municipal 

provinent del sector industrial La Canaleta. 

Les característiques del conjunt que configuren la xarxa són: 

- S’estableix una xarxa en forma d’anell. 

- Les conduccions es preveuen de polietilè de 10Atm. de pressió nominal d’acord 

amb els criteris de l’Ajuntament i segons la companyia subministradora. 

- Els tubs tindran un diàmetre de 125mm per la conducció d’alimentació, artèries, 

distribuïdors i ramals. En l’apartat de plànols s’indica la ubicació dels hidrants i 

boques de reg. 

- S’han adoptat vàlvules de comporta amb comandament a mà i s’han col·locat 

estratègicament per poder aïllar cada tram en cas d’avaria. 

- S’han previst les juntes, cons de reducció, colzes, tub en te i brides cegues 

necessàries per al bon funcionament de la xarxa. 

- Els hidrants seran soterrats del tipus 100mm de diàmetre. 
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2.5.2. Clavegueram 
 

2.5.2.1. Dimensionament xarxa de pluvials 
 
La xarxa de recollida de pluvials es dimensiona en funció de: 
 
 
 Càlcul de la precipitació de disseny 
 
El primer que cal és conèixer la precipitació per a la qual volem dimensionar la 
canonada. La precipitació de disseny s’extraurà del mapa d’isolínies 
 

 T=10 

Paràmetre de variació 1.492 

Precipitació diària màxima 67.14 

 
 
 Càlcul dels cabals de disseny 
 
Considerarem com a cabal de disseny en un punt, el cabal resultant de prendre tota la 
conca que aporta aigua en aquell punt, a partir del mètode racional. Actuant d’aquesta 
forma anirem obtenint diferents cabals en cada punt; aquests cabals ens permetran 
dimensionar la canonada en cada tram, quedant així, dimensionada la xarxa. 
 
Mètode racional: 
 
Segons aquest mètode, el cabal corresponent a un període de retorn ve donat la 
fórmula: 
 

K
6,3

AIC
Q 


  

 
on: “Q” és el cabal en m3/s 

“A” és l’àrea de la conca vessant en Km2 
“I” és la màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h durant un temps igual a 
Tc. 
“C” és el coeficient d’escolament. 
“K” és el coeficient que el CEDEX ha establert experimentalment en: 
 

14
1

25,1

25,1




c

c

T

T
K  

 
on: “Tc” és el temps de concentració en hores. 
 
Per a determinar el temps de concentració utilitzarem la fórmula del mètode de Témez 
per a conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complert i curs principal canalitzat, impermeable i de petita 
rugositat. Aquest fórmula apareix en l’annex 2, del mètode racional de les 
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Recomanacions Tècniques per als Estudis d’Inundabilitat d’àmbit local, publicat per 
l’Agencia Catalana de l’Aigua. 
 

76,0

4

1int 3,0
)2(31

1






















J

L
TC


+ Tex/60 

 
 

on: J és el pendent mitjà del curs principal 
L és la longitud del curs principal en Km 
Tc és el temps de concentració expressat en hores.  

 és el grau d’urbanització de a conca expressat en tant per u, Km2/Km2 
 
Cal considerar que el temps de concentració (tc) es calcularà com la suma dels temps 

en que l’aigua s’escola per la superfície (te  temps exterior) més el temps en que 

l’aigua circula per l’interior dels col·lectors a dimensionar (ti  temps interior). El temps 
exterior el suposem de 6 minuts per l’aigua que circula pel carrer. 
 
Un cop conegut el temps de concentració el següent pas és calcular la intensitat de la 
precipitació. El càlcul de la intensitat es realitza mitjançant la fórmula següent: 

 

4.0

t28

d1dt

1.01.0

)I/I(I/I



  

 

 on: 
24

P
I d
d   és la intensitat mitjana màxima diària 

I1 és la intensitat màxima de la pluja en una hora 
I1/Id ve donat pel mapa d’isolínies i és igual a 11 
I=It per a “t” igual al temps de concentració 

 
 
Només faltaria calcular el coeficient d’escolament, que l’obtenim segons la fórmula del 
mètode de Témez: 

 

2
od

0d
0d

)'P··11P(

)'P··23P(
)·'PP(C




  

 
on: Pd és la pluja diària considerada en mm/dia 

P’0 és el “llindar d’escolament”, que es calcula com: 
 

P’0=P0·M 
 

P0 és el llindar d’escolament 
M és 1,3 per a tota Catalunya, segons indicacions de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua 
 

Per a establir el paràmetre P0 utilitzem el llibre de les “Recomanacions sobre mètodes 
d’estimació d’avingudes màximes”, on apareix una taula amb els seus valors segons el 
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tipus de terreny i les característiques de la cobertura que presenta (taula Fig.15 
pàg.24). 
 
Cal tenir en compte que ens trobem en una zona que es preveu poc urbanitzada, de 
nova creació, i amb poques zones d’àrea verda. El valor d’escolament per a la zona 
urbanitzada és de 1 mm, mentre que a les zones verdes s’ha considerat de 14 mm. 
 

P0 = 1 mm/h 
P0 = 14 mm/h 

 
Per tant el coeficient d'escolament per tot el nostre àmbit serà calculat segons el grau 
d’urbanització.  
 
S’han realitzat els càlculs per als diferents punts (s’han utilitzat els pous projectats per 
a aquesta xarxa com a punts d’estudi. 
 
Amb els cabals obtinguts dissenyem els diàmetres de les canonades per als diferents 
trams de la xarxa, utilitzant la fórmula de Manning, considerant règim uniforme.: 
 

2

1

3

2

H iSR
n

1
Q   

 
 on: 
 - Q és el cabal de disseny (en m3/s), 
 - n és coeficient de rugositat del material, 
 - RH és el radi hidràulic (en m), 
 - S és la secció de la canonada (en m2), 
 - i és el pendent (en m/m), 

 
Finalment optem per dimensionar una xarxa amb un únic diàmetre. Utilitzarem una 
tuberia PEAD 400 per tota la red per complir així els criteris mínims de 
dimensionament. 
 
 
 

2.5.2.2. Dimensionament xarxa de fecals 
 
Per al dimensionament de la xarxa de fecals de la urbanització s’ha considerat una 
dotació de 0,3 l/seg·Ha de fecals, sobre la qual se li aplica un factor de punta de 3 per 
obtenir els cabals punta de cada parcel·la. 
 
En funció de la distribució de les parcel·les i sumant els seus cabals punta generats 
s’han obtingut els cabals aproximats parcials de cada ramal.  
 
Al tractar-se d’un sòl destinat com a ús industrial i sense saber la distribució 
parcel·laria, hem dissenyat la tuberia de fecals amb el tipus PEAD 400. 
Aquesta anirà gairebé paral·lela a la de pluvials. 
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2.5.3. Annex de càlculs elèctrics 

 
2.5.3.1. Consideracions generals 

 
Dins del nostre àmbit es disposaran 2 estacions transformadores de 630 kVA (vegeu situació al 
plànol corresponent). 
 
Aquestes estacions transformadores estaran en mòduls aeris prefabricats i pintats segons 
indicacions de la direcció d’obra. 
 
La xarxa dependrà de l’empresa FECSA a través dels centres de transformació AT/BT que 
s’instal·laran en el sector. Aquesta xarxa vindrà alimentada per la xarxa existent del polígon La 
Canaleta. La unió amb la xarxa existent es durà a terme a la rotonda existent de connexió amb 
la C-14. 
 
El sistema de distribució serà subterrània atès que la instal·lació: reuneix les condicions 
d’estètica, seguretat, escàs manteniment i poques avaries. 
 
L’energia elèctrica és alterna, trifàsica, a 3 x 220/380V, amb freqüència de 50 Hz. 
 
 
 

2.5.3.2. Descripció de la instal·lació 

 
Circuits principals: 
 
Des de les barres de baixa tensió de l’estació transformadora s’efectuaran les sortides, les 
quals, amb els seus corresponents curts circuits fusibles, protegiran cada un dels circuits 
principals de distribució. Tots els conductors seran d’alumini. 
 
Línies de distribució: 
 
L’estació transformadora estarà situada estratègicament per tal de permetre una distribució 
racional i eficaç mitjançant les línies de distribució. 
 
Cadascuna de les línies disposarà dels armaris de distribució i protecció indicats en plànols i 
esquemes de càlcul definits en els amidaments. 
 
Les característiques constructives compliran en tot moment el que es preveu en les normes 
corresponents, essent en tot cas sotmeses a la consideració de l’empresa subministradora per 
a la seva acceptació, d’acord amb el que preveu l’article 18 del REBT.  
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2.5.4. Annex de càlculs d’enllumenat públic 
 
Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes 
en vigor,  tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques. 
 
En aquest estudi s’intentarà adoptar les solucions que s’atenguin, tant com sigui 
possible, al fi al qual es destinarà la zona, així com a la facilitat de manteniment de les 
instal·lacions. 
 
Es preveu tots el punts de llum en columnes troncocòniques galvanitzades. 
 
Els punts de llum s’escullen amb l’equip incorporat i gran rendiment òptic, aptes per 
allotjar llum i equip de vapor de sodi d’alta pressió de 150 w i 250 w. 
 
Em escollit aquest tipus de llum per donar continuïtat i homogeneïtat amb el polígon ja 
existent de La Canaleta i per la conservació dels criteris dels tècnics municipals. Cada 
punt de llum portarà la seva caixa de connexió a la base del bàcul, amb els seus borns 
i fusibles. 
 
Els cables seran armats amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular per 
una millor protecció contra el deteriorament. 
 
Les diferents línies, que surten del quadre situat junt a l’Estació Transformadora, van 
protegides per interruptors magnetotèrmics i diferencials; la seva elecció ha estat 
producte de les intensitats màximes que circulen per cada línia. 
 
S’ha escollit el sistema d’encesa mitjançant reducció de flux per a permetre que a mitja 
nit, o quan el tràfic sigui menor, hi hagi menys flux lluminós a cada punt de llum, 
mantenint la uniformitat i per tant l’energia elèctrica consumida sigui menor. Així mateix 
es disposarà de regulador astronòmic, reductor en capçalera i doble flux.   
 
En tot el Projecte s’ha tingut en compte el que mana el vigent Reglament Electrotècnic 
per a baixa tensió. 
 
 

Proteccions 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra 
formada per cable nu de coure de 35 mm2 de secció. Aquest cable anirà soterrat 
directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat 
com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10  .  La unió a la columna serà mitjançant 
terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per 
intensitat de defecte. 
 
A més s’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel 
valor obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 



Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
Annexos – Annex de càlcul 

 
 

 
 
 

S’haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d’un diferencial amb una 
sensibilitat de 0,3 A, tindrem que la resistència a terra quedarà: 
 
 24 

 R  --------- = 80   

 0,3 

Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l’anterior 
relació. 
 
La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació 
sigui inaccessible i que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament 
Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
 
 

Càlcul línies enllumenat públic 

Per al càlcul de les seccions dels conductors, s'han tingut en compte, entre altres, les 
Instruccions MI BT 007 i MI BT 017. 
 
La secció dels conductors a utilitzar es determinarà de forma que la caiguda de tensió 
entre l'origen de la instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 2,4 % és a 
dir, inferior a 9,12 v. La secció no serà mai inferior a 6 mm². 
 
La potència a considerar en cada punt serà la resultant de multiplicar per 1,8 la potència en 
vats dels llums. 
 
Quant a les intensitats màximes admissibles, es tindrà en compte la Instrucció MI BT 007. 
 
 
S’obtenen les següents expressions per a les seccions dels conductors: 

  3. cosIn n  

Sn =  ----------------------.  In In n. cos )   per al càlcul de les seccions dels 

 . Un conductors 
 
  Pn 
In = ----------------------  per al càlcul de la intensitat 

  nU cos3  

 

 LnInn ..cos.3   

Un = ----------------------  per al càlcul de la caiguda de  

 . Sn   tensió en el tram n. 
 
Fórmules en les que: 
 
In  = Intensitat, en ampers, que circula pel tram n 
Pn = Potència que es transporta (afectada del coeficient 1,8) 
U  = Tensió entre fases (380 volts) 
Un  = Caiguda de tensió en volts, del tram n 
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In = Longitud del tram en metres 

 = Conductibilitat (56 per al coure) 
Sn  = Secció del conductor en mm

2
, del tram  
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2.6. ANNEX DE PROGRAMACIÓ 

A continuació, a la taula adjunta, s’especifica la durada de l’obra en funció de les 

diferents activitats. 

 

 

Per a cada activitat es durà terme un control previ, amb les inspeccions i assaigos 

corresponents, un control d’execució i un control d’acceptació. 

El procés d’execució d’obra es distribuirà en: 

- Esbrossada de la terra vegetal i transport a l’abocador. 

- Desmunts i terraplens amb terres de la pròpia obra o d’aportacions. 

- Formació de l’esplanada millorada. 

- Excavació de rases i pous 

- Instal·lació de tubs, creuaments de vials, embornals i escomeses de 

clavegueram. 

- Formació de base granular, encintat, vorades i rigoles, i instal·lació de serveis 

generals. 

- Formigonat de voreres, escocells i instal·lació d’enllumenat. 

- Acabat de la capa de rodadura i col·locació de l’arbrat i el mobiliari urbà. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MOVIMENT DE TERRES

CLAVEGUERAM

XARXA D'AIGUA I REG

XARXA ELÈCTRICA MT

XARXA ELÈCTRICA BT

ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA DE TELEFONIA

PAVIMENTACIÓ

SENYALITZACIÓ

ENJARDINAMENT

EQUIPAMENT I MOBILIARI URBÀ

SEGURETAT I SALUT

ACTIVITATS

PROGRAMACIÓ DE LES OBRES

SETMANES
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2.7. ANNEX DE SEGURETAT I SALUT 

 

2.7.1. Memòria 

Aquest estudi estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a 

la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals així com els derivats dels 

treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions per a la salut i 

benestar dels treballadors. 

Donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a bon fi les seves 

obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial 

Decret 1627/1997, de 2 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. 

 

2.7.1.1. Descripció de l’obra i situació. 

Es tracta de la urbanització de l’avinguda principal del futur polígon industrial del 

Boscarró i la construcció d’una nova rotonda de connexió amb la carretera L-310 al 

terme municipal de Tàrrega. 

L’obra d’urbanització consisteix en el moviment de terres i pavimentació de l’avinguda, 

així com la implantació dels serveis del clavegueram, xarxa d’aigua i de reg, xarxa de 

mitja i baixa tensió, enllumenat públic, xarxa de telefonia i enjardinament. També es 

construirà un calaix per deixar pas a la riera de l’Altet existent. 

 

2.7.1.2. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

El pressupost d’execució material de la Seguretat i Salut de l’obra ascendeix a 

31.266,60€ 

El termini d’execució és de 3 mesos. 

Es preveu un màxim de 12 persones treballant a l’obra. 

 

2.7.1.3. Unitats constructives que composen l’obra i riscs que se’n 

deriven 

 

 Esbrossada del terreny 

- Atropellaments per màquina i vehicles 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes a diferent nivell 

- Esllavissaments 

- Pols 
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- Soroll 

- Irrupció d’aigua 

 

 

 Moviment de terres 

- Els riscos que es generen són els mateixos que en l’esbrossada del terreny 

 

 Pavimentació (subbase, aglomerat, vorades,...) 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments per maquinària i vehicles 

- Col·lisions i bolcades 

- Interferència amb línies d’alta tensió i altres serveis 

- Per la utilització de productes bituminosos 

- Esquitxades 

- Pols 

- Soroll 

 

 Xarxes de serveis (clavegueram, aigua, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, 

telefonia i gas) 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments a les rases 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes 

- Ferides a peus i mans 

- Pols 

- Soroll 

 

 Senyalització horitzontal i vertical 

- Atropellaments per maquinària i vehicles 

- Atrapaments 

- Col·lisions i bolcades 

- Caigudes d’alçada 

- Caigudes d’objectes 

- Talls i cops 

 

A més a més d’aquests riscs també se’n generen d’altres de secundaris com ara: 

- Riscs elèctrics: interferències amb línies d’alta tensió, o bé, derivats de 

maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen o produeixen 

electricitat a l’obra. 

- Risc d’incendi: als magatzems, vestuaris, elements de fusta, etc. 

- Risc de danys a tercers: produïts amb els enllaços amb els carrers existents 

degut a la circulació de vehicles. També es deriven de la circulació dels 

vehicles de transport, tant de terres com d’altres materials, per carreteres 

públiques. Els camins actuals que travessen el terreny del futur polígon 

comporten un risc per la circulació de persones alienes una vegada iniciats 

els treballs d’urbanització. 
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2.7.1.4. Prevenció de risc professional 

 

 Proteccions individuals: 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants 

- Guants d’ús general 

- Guants de soldador 

- Guants aïllants d’electricitat 

- Botes d’aigua 

- Botes de seguretat de lona 

- Botes de seguretat de cuir 

- Botes aïllants de l’electricitat 

- Granotes de treball 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Pantalla de soldador 

- Caretes antipols 

- Protectors auditius 

- Cinturó de seguretat de subjecció 

- Roba reflectant 

 

 Proteccions col·lectives: 

- Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries 

- Tanques de limitació i protecció 

- Senyals de trànsit 

- Senyals de seguretat 

- Cinta d’abalisament 

- Límits de desplaçament de vehicles 

- Abalisament lluminós 

- Extintors 

- Interruptors diferencials 

- Preses de terra 

- Regs 

 

2.7.1.5. Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 

treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 

seguretat que hauran de fer servir. 

Es triarà el personal més qualificat i es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

manera que totes les obres disposin d’algun socorrista. 

S’impartirà formació en matèria de seguretat  salut en el treball, al personal d’obra. 
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2.7.1.6. Medicina preventiva i primers auxilis 

Les farmacioles es revisaran mensualment i es farà la reposició del material consumit 

tan aviat com sigui possible. La farmaciola ha de contenir el material especificat a 

l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement 

mèdic que es repetirà en el període d’un any. S’haurà d’informar a l’obra dels centres 

mèdics on s’ha de portar als accidentats per al més efectiu i més ràpid tractament. 

És molt convenient que l’obra disposi d’una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres per poder garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres 

d’assistència. 

 

2.7.1.7. Danys a tercers 

Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de l’avinguda principal del 

polígon amb els carrers, carreteres i camins que existeixin, adoptant les mesures de 

seguretat que cada cas requereix. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, prohibint-hi el pas a tota persona 

aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 

A les instal·lacions de salut i benestar es disposarà de vestuari, serveis higiènics i 

menjador. El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. Els 

serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10 

treballadors, i una WC per a cada 25 treballadors, i disposaran de calefacció i miralls. 

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 

potabilitat, si no prové de la xarxa d’abastament de la població. 

El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 

calefacció i un contenidor per a deixalles. 

 

2.7.1.8. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest 

Estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest Pla amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra haurà de ser aprovat per l’Administració adjudicatària de l’obra. 
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2.7.2. Plànols 

Els plànols de Seguretat i Salut es troben detallats en l’apartat general nº3 de plànols 

amb  les senyalitzacions, les tanques i tots els elements necessaris segons el present 

estudi. 

 

2.7.3. Plec de Condicions de Seguretat i Salut 

  

2.7.3.1. Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 Estatut del Treballadors 

 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) 

(BOE 15/6/52) 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 

7, 8 i 9/9/70) 

 Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la Ordenança 

del Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970, respecte 

els nivells i categories professionals de porcellana electrotècnica i porcellana i 

llosa domèstica, de les subseccions 6.A i 7.A, secció 10. BOE 31 de març de 

1972. 

 Ordre de 28 de juliol de 1972 per la que s’estableixen noves categories i nivells de 

fabricació de terratzo, en la setena secció de l’annex II de l’ Ordenança de Treball 

de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970. BOE 10 d’octubre de 

1972. 

 Ordre de 27 de juliol de 1973 per la que s’aproven les modificacions de 

determinats articles de l’ Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i 

Ceràmica, de 28 d’agost de 1970. BOE 10 d’octubre de 1973. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per al que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat y salut als llocs de feina. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per la protecció 

de la seguretat i salut dels treballador davant del rics elèctric. BOE 21 de juny de 

2001. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre 

d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998. 

 Ordre de 16 de desembre de 1987 per la que s’estableixen nous models per la 

notificació d’accidents de feina i es donen instruccions per al seu compliment i 

tramitació. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 

novembre de 1995. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per al que s’aprova el Reglament dels 

serveis de prevenció. BOE 31 de gener de 1997. 

 Reial Decret 780/1998, 30 d’abril, per al que es modifica el Reial Decret 39/1997, 

de 19 de gener, per al que s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. BOE 

1 de maig de 1998. 
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 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització per als treballadors d’equips de protecció individual. 

BOE 12 de juny de 1997. 

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol per al que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per la utilització per als treballadors dels equips de 

feina. BOE 7 d’agost de 1997. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per al que s’estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. BOE 25 d’octubre de 

1997. 

 Resolució de 30 d’abril de 1998, de la Direcció General de Treball, per la que es 

disposa la inscripció en el registre i publicació del conveni col·lectiu general del 

sector de la construcció. BOE 4 de juny de 1998. 

 Real Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre protecció dels treballadors davant 

als riscos derivats de l’exposició al soroll durant la feina. BOE 2 de novembre de 

1989. 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) 

(BOE 29/5/74) 

 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, per al que s’aprova el Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió. BOE 18 de setembre de 2002 (Vigent a partir de 18 

de setembre de 2003) 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 

compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

 Correcció d’errors del Decret 212/2002, de 22 de febrer, per al que es regulen les 

emissions sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire 

lliure. BOE 1 de març de 2002. 

 Ordre de 8 d’abril de 1991 per la que s’aprova la instrucció tècnica 

complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat en les màquines, referent 

a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, utilitzats. BOE 11 

d’abril de 1991. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, per al que es modifica el Reial Decret 

1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la directiva 

del consell 89/392/CEE, sobre màquines. BOE 8 de febrer de 1995. 

 Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions 

per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. BOE 28 de desembre de 1992. 

 Reial Decret 159/1995, de 3 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regula les condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. BOE 8 de març de 1995. 

 Ordre de 20 de febrer de 1997 per la qual es modifica l'annex del Reial Decret 

159/1995, de 3 de febrer, que va modificar al seu torn el Reial decret 

1407/1992, de 20 de novembre, relatiu a les condicions per a la 

comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció 

individual. BOE 6 de març de 1997. 
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 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 

individual. BOE 12 de juny de 1997. 

 Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política 

Tecnològica, per la qual s'actualitza l'annex IV de la Resolució de 29 d'abril de 

1999, de la Direcció General d'Indústria i Tecnologia. BOE 8 de setembre de 

2000. 

 Reial Decret 1513/1991, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen les exigències 

sobre certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos. BOE 22 de 

octubre de 1991. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 de abril de 1997. 

 Ordre de 31 d'agost de 1987 per la qual s'aprova la Instrucció de Carreteres 

8.3.-IC: Senyalització d'Obres. 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

 RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres 

de Treball 

 Obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball a els 

Projectes d'edificació i Obres Públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 

21/3/86) i la Seva Modificació (Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

 Notes Tècniques de Prevenció (NTP) del Institut Nacional de seguretat i 

higiene en el treball 

 Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció (Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener). 

I qualsevol altra normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 

d’aplicació. 

 

2.7.3.2. Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 

Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 

protegides des del inici de l’obra. 

També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 

persones dins de l’obra. 

Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 

per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 

de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 

Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés 

a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els 

tancaments necessaris. 
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Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 

afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 

senyals d’avís i advertència que calguin. 

 

2.7.3.3. Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 

 Senyals, tanques i abalisament 

- Senyals normalitzades de trànsit 

- Tanques metàl·liques de desviació de trànsit 

- Fita de senyalització 

- Cordó d’abalisament reflectant 

- Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12V 

- Equip d’abalisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles 

de 12V 

- Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria 

- Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 

 

 Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

- Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

- Detector d’instal·lacions soterrades 

- Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de 

baixa tensió 

 Sistemes d’instal·lacions preventives 

- Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb 

transformador de 24V 

 Mitjans auxiliars preventius 

- Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte” 

 

2.7.3.4. Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 

verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 

plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i 

tapes per a forats. 

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 

en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, 

o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 

comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 

suposa cap risc per al treballador. 
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2.7.3.5. Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i materials amb risc per a la 

salut els quals els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per a la 

manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 

recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries per 

al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 

 

2.7.3.6. Riscos i mesures de protecció 

 

 Riscos 

- Despreniments 

- Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell 

- Bolcada per accidents de vehicles i màquines 

- Atropellaments per màquines o vehicles 

- Atrapament per màquines 

- Explosions 

- Talls i cops 

- Soroll 

- Vibracions 

- Projecció de partícules als ulls 

- Pols i gasos 

- Interferències amb línies elèctriques en tensió 

- Caiguda d’objectes i materials 

- Ferides punxants als peus i les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosi per ciment 

- Erosions i contusions en manipulació 

- Electrocucions 

- Topades i bolcades 

- Per utilització de productes bituminosos 

- Cremades 

- Radiacions de soldadures 

- Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc. 

que utilitzen o produeixen electricitat a l’obra 

- Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 

- Irrupció d’aigua 

 

 Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 

informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de les 

màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 

de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 

aquests riscos en situacions d’emergència 
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 Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques reglamentàries del 

Ministeri de Treball. 

En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat 

adequada a les seves respectives prestacions. 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el 

que especifiqui la normativa vigent. A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es 

refusarà a la finalització d’aquest. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 

una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 

màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 

reposició al moment. 

Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 

les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 

durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, 

desaparició, robatori, etc., seran a càrrec del contractista. 

 Proteccions col·lectives: els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les 

característiques fonamentals següents; 

- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90cm 

d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a 

mantenir la seva verticalitat. 

- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 

taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 

d’una altra forma eficaç. 

- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals 

que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 

- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i 

ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a 

què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 

30A i per força de 300m. La resistència de les preses de terra no serà superior 

a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una 

tensió de contacte indirecta màxima de 24V. 

- Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca 

de l’any. 

- Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi 

previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

- Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc. seran 

dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 

aixecament de pols. 
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2.7.3.7. Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 

serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 

La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta 

per a cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i 

calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 

escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

2.7.3.8. Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 

consumit. 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

2.7.3.9. Vigilant de seguretat 

Es nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

2.7.3.10. Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 

seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 

que assenyala l’OGSHT en el seu article ním. 8. 

La seva composició serà la següent: 

- President: el cap d’obra o persona que designi. 

- Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra. 

- Secretari: un administratiu de l’obra. 

- Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 

de l’obra 

NOTA: consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a la constitució i 

composició del comitè e seguretat i higiene. 
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2.7.3.11. Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 

estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant 

l’execució de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat 

l’obra. 

 

2.7.4. Pressupost 

 

- Amidaments 

- Quadre de preus nº1 

- Quadre de preus nº2 

- Pressupost de Seguretat i Salut 

 



Euro 

 
Projecte d’urbanització de l’Avinguda Principal del Sector Industrial del Boscarró a Tàrrega 
 

 

AMIDAMENTS                                                  Data: 15/09/15                                         Pag.:          1 

 
 

 

OBRA 01 

CAPITOL 01 

SUBCAPITOL 01 

PRESSUPOST 

URBANITZACIÓ  SECTOR INDUSTRIAL 

SEGURETAT I SALUT 

  

1 E16002 Ml 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T LONGITUD (m)      

2 Zona personal d'obra T    
3   332,000 332,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

2 E16003 Ml 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T LONGITUD (m)      

2 EXECUCIÒ DE LA ROTONDA T    
3 Fase 1  92,000 92,000 C#*D#*E#*F# 

4 Fase 2  110,000 110,000 C#*D#*E#*F# 

5 Fase 3  69,000 69,000 C#*D#*E#*F# 

TOTAL AMIDAMENT 
 

3 E16007 Ut 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1 

 
2 

 T QUANTITAT 

3,000 

 
 

2,000 

   
 

6,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

4 E16006 Ut 

 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1  T QUANTITAT      
   (Ud)   

2 Mesos d'obra  3,000 3,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

tanca metàlica simple torsió inclós suports i peça de formigó de sentament 

Balisa lluminosa intermitent, inclós suports, conexions, consum, p.p de cable de conexió, tot inclós 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ 

332,000 

271,000 

D'elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle  del 

terreny així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini de l'obra 

6,000 

D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions amb reposició de totes aquelles peces que per 

motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independentment de la durada de l'obra sent reforçades quan hagin sofert 

algun tipus de desperfecte. tots els elements compliran les normes tècniques vigents 

3,000 



Euro 
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5 E16008 Ut 

 
 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T QUANTITAT      
   (Ud)   

2 Mesos d'obra  3,000 3,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

6 E16009 Ut 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T QUANTITAT      
   (Ud)   

2 Mesos d'obra  3,000 3,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

7 E16010 Ut 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1  T QUANTITAT      
   (Ud)   

2 Mesos d'obra  3,000 3,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

8 ESSX01 Ut 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

2 Connexió  xarxa de fecals  1,000 1,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

         9 E03027 Ml 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T LONGITUD (m)      

2 EXECUCIÒ DE LA ROTONDA T    
3 Fase 1  92,000 92,000 C#*D#*E#*F# 

4 Fase 2  110,000 110,000 C#*D#*E#*F# 

5 Fase 3  195,000 195,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 
 

10 E03028 Ut 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats amb els elements 

essencials per el seu bon funcionament així com les diferents conexions a les xarxes de serveis necesàries amb les seves 
proteccions i les revisions necesaries durant el termini de l'obra 

Farmaciola amb reposició mensual del material durant el transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i 

higiene i d'un servei mèdic d'empresa 

Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució del comité de seguretat i 

higiene, si s'escau 

Medició de gasos a pous de clavegueram 

3,000 

3,000 

3,000 

Subministre i col.locació de tanca tipus New Jersey de formigó. 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport de tub rectangular o 

rodó de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 

397,000 

1,000 



Euro 
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1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

2 EXECUCIÓ DE LA ROTONDA T    
3 TP-18  4,000 4,000 C#*D#*E#*F# 

4 TP-17a  1,000 1,000 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

11 E03031 Ut 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1  T QUANTITAT      
   (Ut)   

2 EXECUCIÓ DE LA ROTONDA T    
3 TR-305  4,000 4,000 C#*D#*E#*F# 

4 TR-500  2,000 2,000 C#*D#*E#*F# 

5 TR-301 V=60  2,000 2,000 C#*D#*E#*F# 

6 TR-301 V=40  2,000 2,000 C#*D#*E#*F# 

 6 TB-2  2,000    2,000 C#*D#*E#*F# 

  
TOTAL AMIDAMENT 

 

12 E03041 M2 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 
 

1  T ÀREA (m²)      

2 EXECUCIÓ DE LA ROTONDA T    
3 FASE 2  0,540 0,540 C#*D#*E#*F# 

4   0,540 0,540 C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 

 

13 E03042 M2 

 
 

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1 

 
2 

 
 

PERIMETRAL 

T ÀREA (m²) 

6,000 

    
 

6,000 

 
 

C#*D#*E#*F# 

 

TOTAL AMIDAMENT 
 

14 E03003 Ml 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T LONGITUD (m)      

2 EXECUCIÓ DE LA ROTONDA T    
3 FASE 1 T    
4 TB-12  60,000 60,000 C#*D#*E#*F# 

5 FASE 2 T    
6 TB-12  60,000 60,000 C#*D#*E#*F# 

7 FASE 3 T    
8 TB-12  60,000 60,000 C#*D#*E#*F# 

Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó 

de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons plànols. 

5,000 

Subministrament i col.locació de plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini amb suport IPN-140, 
inclosa obra, segons plánols. 

Subministrament i col.locació de plafó rectangular normal (amb lames) material alumini amb suport, IPN-140, inclosa obra, 

segons plànols. 

Línia discontínua de 10 cm, reflectant, en dos components, segons plànols. 

12,000 

1,080 

6,000 



Euro 
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TOTAL AMIDAMENT 

15 E03001 Ml 

 
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula 

 

1  T LONGITUD (m)      

2 EXECUCIÓ DE LA ROTONDA T     
3 FASE 1 T     
4 TB-12  130,000 3,000 390,000 C#*D#*E#*F# 

5 FASE 2 T     
6 TB-12  166,000 3,000 498,000 C#*D#*E#*F# 

7 FASE 3 T     
8 TB-12  412,000  412,000 C#*D#*E#*F# 

 
TOTAL AMIDAMENT 

 
 

Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols. 

180,000 

1.300,000 
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P- 1 E03001 Ml Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols. 0,35 € 

   (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)  

P- 2 E03003 Ml Línia discontínua de 10 cm, reflectant, en dos components, segons plànols. 0,32 € 

   (ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)  

P- 3 E03027 Ml Subministre i col.locació de tanca tipus New Jersey de formigó. 18,78 € 

   (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)  

P- 4 E03028 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport 124,86 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons  
   plànols.  
   (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)  

P- 5 E03031 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de 135,74 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons  
   plànols.  
   (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE    CENTIMS)  

P- 6 E03041 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini amb 418,72 € 

   suport IPN-140, inclosa obra, segons plánols.  
   (QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS    CENTIMS)  

P- 7 E03042 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular normal (amb lames) material alumini amb 364,59 € 

   suport, IPN-140, inclosa obra, segons plànols.  
   (TRES-CENTS  SEIXANTA-QUATRE  EUROS  AMB  CINQUANTA-NOU CENTIMS)  

P- 8 E16002 Ml tanca metàlica simple torsió inclós suports i peça de formigó de sentament 3,66 € 

   (TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)  

P- 9 E16003 Ml Balisa lluminosa intermitent, inclós suports, conexions, consum, p.p de cable de conexió, tot inclós 2,45 € 

   (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC   CENTIMS)  

P- 10 E16006 Ut D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions amb reposició de totes 198,24 € 

   aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independentment de la  
   durada de l'obra sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. tots els elements  
   compliran les normes tècniques vigents  
   (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)  

P- 11 E16007 Ut D'elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol 139,11 € 

   tipus d'obstacle del terreny així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini  
   de l'obra  
   (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)  

P- 12 E16008 Ut Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats 869,45 € 

   amb els elements essencials per el seu bon funcionament així com les diferents conexions a les  
   xarxes de serveis necesàries amb les seves proteccions i les revisions necesaries durant el termini  
   de l'obra  
   (VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC    CENTIMS)  

P- 13 E16009 Ut Farmaciola  amb  reposició mensual  del  material durant  el transcurs de l'obra,  així   com 38,26 € 

   l'assessorament en seguretat i higiene i d'un servei mèdic d'empresa  
   (TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)  

P- 14 E16010 Ut Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució 674,69 € 

   del comité de seguretat i higiene, si s'escau  
   (SIS-CENTS  SETANTA-QUATRE  EUROS  AMB  SEIXANTA-NOU CENTIMS)  

P- 15 ESSX01 Ut Medició de gasos a pous de clavegueram 

 

266,00 € 

   (DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)  
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU 

P- 1 E03001 Ml Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols. 0,35 € 

   Sense descomposició .     0,35 € 

P- 2 E03003 Ml Línia discontínua de 10 cm, reflectant, en dos components, segons plànols. 0,32 € 

   Sense descomposició 0,32 € 

P- 3 E03027 Ml Subministre i col.locació de tanca tipus New Jersey de formigó. 18,78 € 

   Sense descomposició 
18,78 € 

P- 4 E03028 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, triangular de 0,70 m, amb suport 124,86 € 

   de tub rectangular o rodó de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons  
   plànols.  
   Sense descomposició 

124,86 € 

P- 5 E03031 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, circular de 0,60 m, amb suport de 135,74 € 

   tub rectangular o rodó de 3 m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons  
   plànols.  
   Sense descomposició 

135,74 € 

P- 6 E03041 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular reflectant tipus REFLEX-1, material alumini amb 418,72 € 

   suport IPN-140, inclosa obra, segons plánols.  
   Sense descomposició 

418,72 € 

P- 7 E03042 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular normal (amb lames) material alumini amb 364,59 € 

   suport, IPN-140, inclosa obra, segons plànols.  
   Sense descomposició 

364,59 € 

P- 8 E16002 Ml tanca metàlica simple torsió inclós suports i peça de formigó de sentament 3,66 € 

   Sense descomposició 
3,66 € 

P- 9 E16003 Ml Balisa lluminosa intermitent, inclós suports, conexions, consum, p.p de cable de conexió, tot inclós 2,45 € 

   Sense descomposició 
2,45 € 

P- 10 E16006 Ut D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les prestacions amb reposició de totes 198,24 € 

   aquelles peces que per motiu de treball tinguin un ràpid deteriorament independentment de la  
   durada de l'obra sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de desperfecte. tots els elements  
   compliran les normes tècniques vigents  
   Sense descomposició 

198,24 € 

P- 11 E16007 Ut D'elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles per senyalitzar rases i qualsevol 139,11 € 

   tipus d'obstacle del terreny així com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el termini  
   de l'obra  
   Sense descomposició 

139,11 € 

P- 12 E16008 Ut Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador i higiene degudament acabats 869,45 € 

   amb els elements essencials per el seu bon funcionament així com les diferents conexions a les  
   xarxes de serveis necesàries amb les seves proteccions i les revisions necesaries durant el termini  
   de l'obra  
   Sense descomposició 

869,45 € 

P- 13 E16009 Ut Farmaciola  amb  reposició mensual  del  material durant  el transcurs de l'obra,  així   com 38,26 € 

   l'assessorament en seguretat i higiene i d'un servei mèdic d'empresa  
   Sense descomposició 38,26 € 

P- 14 E16010 Ut Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps d'execució de l'obra i la constitució 674,69 € 

   del comité de seguretat i higiene, si s'escau  
   Sense descomposició 

674,69 € 

P- 15 ESSX01 Ut Medició de gasos a pous de clavegueram 

 

266,00 € 

   Sense descomposició 
266,00 € 

 



Euro 
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OBRA 

CAPITOL 

SUBCAPITOL 

 

01 PRESSUPOST 

01 URBANITZACIÓ SECTOR  INDUSTRIAL 

01 SEGURETAT I SALUT 
 

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT  

1 E16002 Ml tanca metàlica simple torsió inclós suports i peça de formigó de 3,66 322,000 1.178,52 

   sentament (P - 8)    
2 E16003 Ml Balisa lluminosa intermitent, inclós suports, conexions, consum, 2,45 271,000 663,95 

   p.p de cable de conexió, tot inclós    
   (P - 9)    

3 E16007 Ut D'elements de protecció colectiva en els recorreguts dels vehicles 139,11 6,000 834,66 

   per senyalitzar rases i qualsevol tipus d'obstacle del terreny així    
   com la protecció de les xarxes de serveis existents durant el    
   termini de l'obra (P - 11)    

4 E16006 Ut D'elements de protecció personal de qualitat adequada a les 198.24 3,000 594,72 

   prestacions amb reposició de totes aquelles peces que per motiu    
   de treball tinguin un ràpid deteriorament independentment de la    
   durada de l'obra sent reforçades quan hagin sofert algun tipus de    
   desperfecte. tots els elements compliran les normes   tècniques    
   vigents (P - 10)    

5 E16008 Ut Lloguer mensual dels barracons per a oficina, vestuari, menjador 869,45 3,000 2.608,35 

   i higiene degudament acabats amb els elements essencials per    
   el seu bon funcionament així com les diferents conexions a les    
   xarxes de serveis necesàries amb les seves proteccions i les    
   revisions necesaries durant el termini de l'obra (P - 12)    

6 E16009 Ut Farmaciola  amb  reposició  mensual  del  material  durant el 38,26 3,000 114,78 

   transcurs de l'obra, així com l'assessorament en seguretat i    
   higiene i d'un servei mèdic d'empresa (P - 13)    

7 E16010 Ut Contractació mensual de vigilant de seguretat durant el temps 674,69 3,000 12.144,42 

   d'execució de l'obra i la constitució del comité de seguretat i    
   higiene, si s'escau    
   (P - 14)    

8 ESSX01 Ut Medició de gasos a pous de clavegueram (P - 15) 266,00 1,000 266,00 

9 E03027 Ml Subministre i col.locació de tanca tipus New Jersey de formigó. 18,78 397,000 7.455,66 

   (P - 3)    
10 E03028 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 124,86 5,000 624,30 

   triangular de 0,70 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3    
   m, material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons    
   plànols. (P - 4)    

11 E03031 Ut Subministrament i col.locació de senyal reflectant tipus Reflex-1, 135,74 12,000 1.628,88 

   circular de 0,60 m, amb suport de tub rectangular o rodó de 3 m,    
   material alumini, inclosa obra. Completament acabat, segons    
   plànols. (P - 5)    

12 E03041 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular reflectant tipus 418,72 1,080 452,22 

   REFLEX-1, material alumini amb suport IPN-140, inclosa  obra,    
   segons plánols. (P - 6)    

13 E03042 M2 Subministrament i col.locació de plafó rectangular normal (amb 364,59 6,000 2.187,54 

   lames) material alumini amb suport, IPN-140, inclosa   obra,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  segons plànols. (P - 7)    
14 E03042 M2 Línia discontínua de 10 cm, reflectant, en dos components 0,32 180,000 57,60 

      segons plànols. (P - 2)    
15 E03042 M2 Línia contínua de 10 cm, reflectant, segons plànols. (P - 1) 0,32 1300,000 455,00 

       
 

 

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 31.266,60  
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2.8. ANNEX DE RESIDUS 

2.8.1. Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden generar durant l’obra i la 

seva classificació segons el Catàleg europeu de Residus (CER). A partir d’aquest 

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han de ser 

considerats com a perillosos (especials). 

En el nou catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de 

la codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC). 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus sempre que no entri amb contradicció amb l’aplicació del CER. 

 

2.8.2. Residus principals 

Els principals residus de la present obra de demolició són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs,...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre i plàstic 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests s’inclouen en els següents grups: 

Grup 17: Residus de la construcció i demolició 

17 01 – Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 02 – Fusta, vidre i plàstic 

17 03 – Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats 

17 04 – Metalls (inclosos els seus aliatges) 

Grup 20: Residus municipals /residus domèstics, residus assimilables procedents dels 

comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

 

2.8.3. Altres residus 

A més a més dels residus citats es poden produir altres residus en petites quantitats, 

com són: 

 Paper i cartró 
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 Vasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 

grups: 

Grup 15: Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba 

de protecció no especificats en cap altra categoria. 

 

2.8.4. Residus generats durant les obres 

Es poden generar residus classificables dins els següents grups: 

Grup 13: Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels 

capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de residus especials i, com a tal, hauran de tenir un tractament específic. 

Grup 02: Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i 

residus de la preparació i elaboració d’aliments 

02 1 – Residus de l’agricultura, horticultura, silvicultura, caça i pesca. 

 

2.8.5. Volum de residus 

Els volums dels principals residus generats es detallen a l’apartat dels amidaments 

dins del pressupost. 

 

2.8.6.  Vies de gestió de residus 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, és generaran una sèrie de residus 

que hauran de ser gestionats correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol 

impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 

6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, modificada per la llei 15/2003, de 13 

de juny, així com la Llei 3/1998 de febrer de la intervenció integral de l’Administració 

Ambiental. A nivell estatal es troba regulada per la llei 10/1998 de 21 d’abril, 

desenvolupada pel Real Decret 833/1998 de 20 de juliol i el Rela Decret 952/1997 de 

20 de juny. 

 

2.8.7. Procés de desconstrucció 
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Per a poder fer una correcta gestió dels residus cal tenir en compte el procés de 

generació dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de 

desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció que 

fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials. Amb l’objectiu de 

facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de 

naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 

l’enderroc de paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes aèries, la 

desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 

separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 

aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades 

per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, específicament per 

segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

 Adequació de diferents superfícies i recipients per a la segregació correcta dels 

residus: asfalts, formigó, terres, roca, material vegetal, cablejat, metalls i altres 

(vidre, cartró i plàstic) 

 Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

Codi d’identificació segons el CER 

 

2.8.8. Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb  l’objectiu de millorar la gestió 

dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 

 Consultar el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la 

present obra es gestionen mitjançant els següents processos: 

T 11 – Disposició de residus inerts: formigó, metalls, vidres i plàstics 

T 15 – Disposició en dipòsit de terres i runes: formigó, maons, materials 

ceràmics, vidre, terres, paviments, derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11 – Reciclatge de paper i cartró 

V 12 – reciclatge de plàstics 

V 14 – Reciclatge de vidre 

V 15 – reciclatge i recuperació de fustes 

V 41 – Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83 – Compostatge 

El seguiment es realitzarà documental i visualment tal i com indiquen les normes del 

Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant la fitxa 
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d’acceptació, el full de seguiment, el full de seguiment itinerant, la fitxa de destinació i 

el justificant de recepció. 

 

2.8.9. Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o provoquen reaccions quan estan en contacte amb altres materials. El 

tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el 

seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant 

el transport i el tractament adequat per gestor autoritzat. 

Dels possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 

els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com recipients que els 

contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinària, 

així com envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment de maquinària i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els 

recipients que els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els 

contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona 

d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i els greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es 

disposaran en bidons adequats i etiquetats segons contempla la legislació sobre 

productes tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus 

degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i 

tractament de residus. 

Les restes de pintures, dissolvents i vernissos han de ser gestionats de forma especial 

segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en el traspàs de 

recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i 

seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran 

envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament 

hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 

fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents executant les actuacions pertinents per tal de retirar els 

residus i elements contaminants i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 

contenen residus perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació dels residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 Data d’envasament 

 Naturalesa dels riscs que presenten els residus. 

Respecte als olis usats, mencionar  la prohibició de realitzar qualsevol abocament 

en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes 

d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats 

del tractament d’aquests olis usats. 

 

2.8.10. Gestors de residus 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a un abocador 

controlat o a una planta de reciclatge. A continuació es proposen diversos gestors de 

residus propers a l’àmbit d’actuació per gestionar els residus generats al llarg de l’obra. 

 Runes, terres i altres residus de construcció: les podem gestionar al Consorci 

per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell (dipòsit controlat de Tàrrega) o bé 

a la Gestora de Runes de les Comarques de Lleida S.L. (dipòsit controlat de 

Cervera). 

 Paper, cartró, plàstics, tèxtil, vidre, fustes i metalls: Ho podem dipositar a la 

Deixalleria de Tàrrega (Consell Comarcal de l’Urgell) 

 Residus especials: s’han de gestionar a través d’un centre de recollida i 

transferència situat a Barberà del Vallès. 
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2.9. ANNEX D’ENJARDINAMENT I REG 

 
2.9.1. Jardineria 

Les obres d’enjardinament consisteixen en la plantació d’arbrat de carrer i sembra de: 
 
Rotonda 
 

 Romaní (Rosmarinus officinalis) de 0.2 a 0.3m d'alçaria en contenidor de 1.5 l. 
 Ginestera (spartium junceum) d’alçària 0.6 a 0.8 en contenidor de 1.5 l. 

 
 
Carrer 
 

 Platanus Hispanica 16/18. Es plantarà Platanus Orientalis de 16/18 cm de perímetre de 
tronc a 1 m de terra, copat com a mínim de 2.5 m d’alçària, amb copa ben formada i 
arrel nua. 
 

Per l’arbrat s’han escollit espècies que s’adaptin bé al clima de la zona i que tinguin una alçada 
de copa definitiva alta per evitar que molestin al tràfic de vehicles alts, en tractar-se d’un polígon 
industrial.  
 
 
 

2.9.2. Característiques dels arbres i plantació 

Les alçades i perímetres són els especificats en els amidaments. 
Els arbres han de ser rectes i sense deficiències fitosanitàries. Pels de port obert, la copa ha 
d’estar formada a partir de 2.5 m. d’alçada i amb ramificacions ben repartides al voltant de l’eix. 
Els arbres de port més petit, si no s’especifica el contrari als amidaments, vindran copats a 2 m. 
d’alçada. 
 
Per a la plantació d’arbres d’arrel nua o contenidor s’obriran clots de 0.8 x 0.8 x 0.8, retirant les 
terres de mala qualitat i omplint el clot amb terres de textura franco-sorrenca, amb un mínim del 
3% en matèria orgànica i exemptes d’elements grollers.  
Per a la planta arbustiva el clot de plantació és de 0.3 x 0.3 x 0.3 
 
El marc de plantació per l’arbrat és, en tots els casos el reflectit en el plànol d’enjardinament 
inclòs en el projecte. 
 
La profunditat de plantació ha de ser l’adequada. Les terres han d’arribar com a màxim, 5 cm. 
per sobre del coll de la planta, mai més amunt. 
 
 

2.9.3. Xarxa de reg 

Tot l’arbrat es regarà mitjançant un sistema de reg per degoteig soterrat. 
 
S’instal·la un capçals de reg amb la seva pròpia escomesa a la xarxa d’aigua El capçal que van 
connectats a xarxa d’aigua porten un comptador per 5 m3/h.  
Aquest controla el reg per degoteig de l’arbrat i el reg de la rotonda. 
El capçal està composat per: 

- Connexió a la xarxa d’aigua. 
- Sistema de control automàtic, accionat per bateries: electrovàlvules amb solenoide i 

caixa de connexions. 
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- Vàlvules de bola i comporta. 
- Filtre d’anelles amb element filtrant de 120 Mesh. 
- Regulador de pressió. 

 
La consola de programació és mòbil i única. 
 
Del centre de control surten les canonades principals, de PE de baixa densitat de 10 Atm i 
diàmetre 32 mm, d’alimentació al goteig. Pel goteig de l’arbrat,  s’instal·la sota dels escossells 
canonada de PE de baixa densitat i de 10 Atm de 32 mm de diàmetre (segons plànols)  
 
Posteriorment a la plantació de l’arbrat, s’instal·larà a cada arbre una anella de tub de PE de 4 
Atm, de 17 mm de diàmetre exterior, i amb una longitud de 2 m. Els emissors de reg. estan 
integrats cada 50 cm, i amb un cabal de 2.3 l/h cada un, el que suposa un cabal  total per arbre 
de 9.2 l/h. Es col·locaran a una profunditat de 10 cm. Pel goteig de les rotondes es col·loca tub 
de les mateixes característiques, amb una separació de les línies de 100 cm. 
 
Les dades de consum considerades són les següents: 
 

4 x 2,3 l/h  = 9,2 l/h per arbre 
 
El consum total del sector és el següent: 
 
640 arbres a 9,2 l/h = 0.736 m3/h 
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2.10. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

Vista de la L-310 direcció Nord des de la futura rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’àmbit d’actuació des de la carretera L-310. 
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Vista de la L-310 direcció Tàrrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de l’actual rotonda de connexió amb la C-14  
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Vista dels terrenys on es situarà el futur polígon del Boscarró. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrenys i murs a enderrocar. 

 

 


