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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 

 L’objecte del present Projecte és la definició de les característiques del traçat i les obres 

necessàries per a l’execució de la “VARIANT ENTRE LA ME-1 I LA ME-15 AL TERME 

MUNICIPAL DE MERCADAL, MENORCA”. la carretera principal, la Me-01, i la carretera en 

direcció nord més freqüentada a l'illa; que és la que uneix es Mercadal i la població de Fornells i 

la costa nord de l'illa (Me-15).  

 

2.- ÀMBIT DEL PROJECTE 

 Les noves actuacions projectades s’inicien al punt quilomètric 22+176 de la ctra Me-1, i 

finalitza al punt quilomètric 1+295 de la ctra Me-15. 

 L’ambit del projecte inclou els següents trams de les carreteres existents: 

 Me 1 del pk 21+900 al pk 22+500 

 Me 15 del pk 1+191 al pk 1+425 

 Camí den Kane 168 ml d’actuacions a la intersecció amb la nova variant 

 Camí de Tramuntana 150 ml d’acutacions a la intersecció amb la nova variant 

 

3.- ESTAT ACTUAL 

La carretera Me-15 en direcció Sud-Nord molt freqüentada uneix es Mercadal i Fornells. 

Per accedir a questa carretera des de la Me-01 és imprescindible circular per dintre del nucli 

urbà d'es Mercadal 

 

4.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE I ALTERNATIVES 

Per evitar la necessitat de circular tots els vehicles dintre de la població des Mercadal 

es preveu la unió de les vies Me-1 i Me-15 mitjançant una variant als afores de la població.  

S’adopta la següent sol·lució: unió de la Me-1 entre la gasolinera i el polígon industrial. 

Evitant pel costat est l’alzinar protegit i la zona més elevada i rocosa protegida de Llinaritx Vell. 

Al creuar el camí d‘en Kane i el camí de Tramutnana es crea una intersecció amb prioritat, per a 

la variant. La variant circumval·lant la finca de Biniaumaia i la zona residencial del mateix nom, 

per la zona nord fins a arribar a la Me-15 s’ha de salvar una torrentera, amb la construcció d'un 

pont i la unió es realitza mitjançant una altra rotonda. 

 

5.- CONDICIONANTS DE PROJECTE 

El desenvolupament de la solució proposada en aquest projecte considera els següents 

condicionants: 

- Solucionar les interferències del trànsit no motoritzat i del motoritzat, ordenant el 

trànsit en condicions de seguretat i amb una capacitat adequada. 

- Millorar les condicions de seguretat del trànsit que circula dins la població d’Es 

Mercadal. 

-Crear una nova plataforma en el tram de variant. 

- Minimitzar l’impacte sobre lentorn on es desenvolupin les obres, salvaguardant els 
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elements vegetals d’interès. 

- La definició de la llei de peralts ha de garantir, juntament amb les obres de drenatge, 

la correcta evacuació de l'escorrentiu superficial a tot el tram. 

- La definició de les obres ha de tenir en compte les afeccions sobre serveis existents, 

minimitzant les interferències generades. 

- S’ha de garantir el manteniment dels accessos a finques i camins rurals existents al 

tram de carretera, millorant les condicions de seguretat de les incorporacions. 

- Els paràmetres de disseny que s’han de considerar són: 

- Secció tipus de la variant: Calçada de 12,0 metres d’amplada mínima, amb 

dos carrils de 3,5 metres d’amplada cadascun, dos voral de 1,50 metres d’amplada i 

dues bermes de 1,0 metres d’amplada 

- Velocitat de projecte: V < 80 km/h. 

- IMD mitja període 2002-2007: 3.158 veh./dia amb un percentatge estimat de 

vehicles pesants del 1,63%. 

- Minimitzar les afeccions al trànsit de les carreteres i camins que creua la nova variant 

durant l’execució de les obres. Durant el desenvolupament de les obres es preveurà el 

manteniment del trànsit per residents dels diferents camins, disposant els elements de 

protecció i la senyalització horitzontal i vertical d’obres pertinent. 

- Donar compliment els requeriments de la Direcció General de Recursos Hídrics del 

Govern de la CAIB, referents als torrents interceptats. 

 

6.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

 

6.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES PROJECTADES 

Es projecten les següents actuacions: 

- Enderrocs i moviments de terres per obrir la plataforma del vial. 

- Col·locació de ferm en calçada 

- Passos transversals de drenatge i elements de drenatge de la plataforma. 

- Serveis afectats: reposició de les següents afeccions: 

- xarxes aèries i subterrànies de comunicacions (Telefònica), 

- xarxes aèries i subterrànies de mitja i baixa tensió (Gesa-Endesa) 

- passos de serveis en previsió de futures incidències. 

- Il·luminació de calçades i voreres. 

- Senyalització horitzontal, senyalització vertical i cartells 

- Restitució de les parets en pedra seca de límit de parcel·les. 

 

6.2.- CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la realització del present Projecte Constructiu s'ha utilitzat topografia a escala 

1:1000, 1:5000 i 1:25000 de la zona corresponent a un aixecament topogràfic propietat del 

Consell Insular de Menorca. 



Projecte de variant entre la Me-1 i la Me-15 al terme municipal de Mercadal, Menorca 
Memòria 

 

 

 

5 

A l'annex "Cartografia i Topografia" es recullen totes les dades topogràfiques referents a 

la topografia de detall emprada en la confecció del projecte. 

 

6.3.- GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

A partir de la caracterització geològica de les carreteres de l’Illa de Menorca inclosa al 

Pla Director de Carreteres, i de l’experiència de construcció viària a la zona, es determina per al 

tram de projecte: 

- A la traça no s ’observa ningú factor geològic-geotècnic que presenti un risc o 

impediment especial per a l’execució de les obres del projecte. 

- El traçat es defineix en la seva totalitat sobre roques calcarenítiques d’elevada 

resistència i poc alterades. 

- La part superficial dels desmunts, constituïda per sòl vegetal i en ocasions roca 

alterada, s’excavarà mitjançant pala retroexcavadora fins una fondària de 0.35 m, a partir de la 

qual serà necessari utilitzar martell picador. No són necessaris el ements de drenatge o 

d’estabilització. 

- Els terraplens, es recolzaran sobre la roca calcarenítica després d’eliminar el sòl 

vegetal existent. L’angle de talús recomenat és 2H: V. 

- El sòl existent sota la capa de terra vegeta i presenta una capa de gruix variable és de 

naturalesa rocosa (caclarenites) amb característiques d’esplanada tipus E-3. Per tant en zones 

de desmunt en roca el sòl serà considerat esplanada tipus E-3 i els materials obtinguts de 

l’excavació del substrat rocós seran considerats tipus sòl adequat per a la formació del terraplè 

i l ’esplanada.  

- Per a la fonamentació d’obres de fàbrica i passos transversals de drenatge es 

necessari eliminar el sòl vegetal existent i la roca més alterada, situanat-se la cota de 

fonamentació a -1.00 m. La tensió admissible del terreny és molt elevada (> 5 kp/cm2), molt 

superior a les tensions que transmetran les estructures. Els assentaments que es produiran 

seran inapreciables. 

 

El moviment de terres de les obres a executar compren les següents partides: 

- Esclarida i esbrossada del terreny, 

- Excavació de la capa de terra vegetal i/o de sòl inadequat (gruix mig de 0,35 metres). 

- Execució dels desmunts. El front dels talussos hauran de tenir una inclinació 1H:1V en 

material granular i 1H:5V en roca. 

- Formació de la base del terraplè amb talús 2H:1V amb material seleccionat tipus 2 

procedent de la mateixa obra o bé d’aportació. 

- Construcció del coronament del terraplè mitjançant l’extensió d’una capa de sòl 

seleccionat tipus 2 de gruix variable, per tal d’aconseguir una esplanada tipus E-2. 

Aquesta capa servirà de recolzament al paquet de ferm escollit. 
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6.4.- TRAÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 

TRAÇAT EN PLANTA. ELEMENTS GEOMÈTRICS 

L’actuació definida presenta un traçat principal de 2.580 m de longitud des del punt 

quilomètric 22+176 de la ctra Me-1, i finalitza al punt quilomètric 1+295 de la ctra Me-15. Les 

unions es soluciones amb una intersecció amb illeta central, i carrils d’acceleració i 

desceleració a la carretera Me-1 i una rotonda de R=28 a la intersecció amb la carretera Me-15. 

S’acuta també en dos camins existents a la zona de la nova variant al Camí den Kane i 

al Camí de Tramuntana. 

Es defineixen les alineacions rectes i circulars necessàries per caracteritzar l’eix de la 

carretera. La definició en planta s’obté a partir d’un eix principal, situat a la línia blanca de 

separació de sentits de trànsit de la nova variant. 

 

ALINEANCIONS CIRCULARS 

El radis mínim emprats han estat: 
- R=400 m al traçat principal 

-R=35 m a les unions e intersseccions 

 

PERALTS 

Per a la definició dels peralts s’han tingut en compte un únic condicionant, 

l’assegurament de la no existència de punts o zones baixes on es pugui acumular l’aigua de 

pluja. 

Els valors dels peralts estan compresos entre un màxim del 8% i un valor mínim del 

2%. En trams rectes on es defineix bombeig els peralts són del 2%. 

 

TRAÇAT EN ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 

El traçat en alçat queda definit per l’adaptació del rasant, lo màxim possible, al terreny 

natural i tenint en compte les connexions amb vials existents. 

S’ha emprat un Kv mínim = 3.100 en la variant. 

El pendent mínim de les alineacions és del 1,5% i el màxim del 4%. 

 

SECCIÓ TRANSVERSAL 

La secció transversal tipus de l’eix principal presenta una calçada de 12,0m d’amplada, 

dos sentits de circulació amb carrils de 3,5 m d’amplada, vorada de separació de 1,50m i dos 

bermes de 1,00m 

BERMA 

DRETA 

VORAL 

DRETA 

CARRIL 

DRETA 

CARRIL 

ESQUERRA 

VORAL 

ESQUERRA 

BERMA 

ESQUERRA 

1,00 1,50 3,50 3,50 1,50 1,00 

 

6.5.- REPLANTEIG I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

L'Annex de Traçat inclou els llistats corresponents al replanteig dels diferents eixos 
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definits en aquest Projecte, facilitant el correcte replantejament de les obres a executar. 

 

6.6.- ENDERROC I MOVIMENT DE TERRES 

Les actuacions a realitzar són: 

- enderroc de petites edificacions i/o mitjeres afectades pel traçat 

- fresat i acopi o reciclatge del paviment existent de mescles bituminoses 

- esbrossada, excavació i acopi de terra vegetal 

- excavació en desmunt o terraplenat amb material d’excavació, en funció de la 

topografia del terreny i la definició del perfil longitudinal 

- formació i compactació d’esplanada amb material d’aportació. 

 

6.7.- FERMS I PAVIMENTS 

Les hipòtesis adoptades per a la definició del tipus de ferm han estat: 

- Any d’inici de servei del tram: 2.016 

- Any horitzó de projecte: 2.032 

- Dades de trànsit: estimades a partir de dades de trànsit proporcionades pel CIMe 

- Trànsit pesants: 5,04% anual 

- Característiques del sòl: caracterització geològica de les carreteres de l’Illa de 

Menorca inclosa al Pla Director de Carreteres. 

 

CARACTERITZACIÓ DEL TIPUS DE TRÀNSIT 

El CIMe ha proporcionat dades de trànsit corresponents a la carretera Me-1, de Maó a 

Ciutadella i de la carretera Me-15, de Es Mercadal a Fornells. Extrapolant aquestes dades, 

seguint la hipòtesis que tots els vehicles que circulen per la estació de la Me-15 circularien per 

la nova variant, sobté que correspon durant el període 2002-2007 un percentatge mig de 

pesants del 5,04%. 

Per a preveure l’evolució de l’increment de la intensitat mitjana de vehicles a la a la 

variant, s’ha tingut en compte un increment lineal o estabilització del trànsit considerant les 

dades dels darrers 7 anys, del que es tenen dades (2002-2007): 

Variant
IMD 2002 4.194
IMD 2007 4.737
IMD 2032 estimada 7.257
% veh. Pesants 5,04
IMDp 2032 366  

 

Dels resultats obtinguts s’observa que en el tram d’estudi la categoria de trànsit pesant 

en l’any de disseny i en el tram de projecte (IMDp = 366) correspon, segons les instruccions 6.1 

i 6.3 IC, a la categoria de trànsit T2 (IMDp = 183 vehicles per carril). 

Aquesta dada es prendrà com a base per al dimensionament del ferm necessari. 
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SECCIONS DE FERM I ESPLANADA 

D’acord amb les observacions geotècniques el sòl existent sota la capa de terra vegetal 

presenta una capa de gruix variable de material quaternari i un substrat de naturalesa rocosa 

(calcarenites) amb característiques d’esplanada tipus E-3. Per tant en zones de desmunt en 

roca el sòl serà considerat esplanada tipus E-3 i els materials obtinguts de l’excavació del 

substrat rocós seran considerats tipus sòl adequat per a la formació del terraplè i l ’esplanada. 

Aquest material matxucat amb la granulometria adequada serà considerat material seleccionat 

tipus 3. 

 

FERMS EN ZONES D’AMPLIACIÓ DE CALÇADA I NOVA PLATAFORMA 

En les ampliacions de la secció per a les interseccions i en les noves plataformes, el 

paquet de ferm assentarà sobre la caixa de l’esplanació que permetin assolir una esplanada de 

tipus E2. 

En cas de ser necessària la formació de terraplens, es construiran amb materials 

seleccionats de tipus 2 (10 < CBR < 20) per tal de garantir el tipus d’esplanada E2. La 

coronació del terraplè es construirà també amb materials seleccionats tipus 2 compactats al 

100% PM o amb 35 cm de materials seleccionats tipus 3. 

S’ha considerat una categoria de trànsit T2 i una esplanada tipus E2. Amb aquests 

condicionants la secció de ferm adoptada correspon, segons el “Catálogo de Secciones de 

Firme” de la instrucció, a la secció 4221. Aquesta solució planteja l’estesa i compactació d’una 

capa de subbase artificial de 25 cm amb un gruix mínim de mescla bituminosa de 5 cm. 

Millorant aquesta secció mínima, la secció de ferm a construir en ampliació de calçades i noves 

plataformes serà: 

- 3,0 cm de MBC tipus BBTM-11 A60/07 F porfíric en capa de trànsit 

- reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 

- 7,0 cm de MBC tipus AC22 BIN 60/70 S calcari en capa intermitja 

- reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 

- 15,0 cm de MBC tipus AC22 BIN 60/70 G calcari en capa de base 

- reg d’emprimació amb emulsió bituminosa tipus ECL 

- 25 cm de tot-u artificial en base granular. 

- 35 cm d’esplanada tipus E-3 o 55 cm d’esplanada tipus E-2 en terraplè. 
 

FERMS EN ZONES DE REBAIXAMENT DEL RASANT 

Els trams on es millora el rasant dels camins rurals actuals rebaixant el perfil 

longitudinal, corresponen a zones en roca on el material excavat en roca presenta una bona 

capacitat portant que permet assolir els paràmetres d’una esplanada tipus E3. Per tant, 

considerant una categoria de trànsit T2 i una esplanada tipus E3, la secció de ferm adoptada 

correspon a la secció 4231 millorada, constituïda per: 

- 3,0 cm de MBC tipus BBTM-11 A60/07 F porfíric en capa de trànsit 

- reg d’adherència amb emulsió bituminosa tipus ECR-1d 
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- 5,0 cm de MBC tipus AC22 BIN 60/70 G calcari en capa de base 

- reg d’emprimació amb emulsió bituminosa tipus ECL 

- 20 cm de tot-u artificial en base granular. 
 

FERM ALS ACCESSOS A FINQUES 

Als accessos existents a finques la secció de ferm adoptada correspon a la secció 

4231, constituïda per: 

- 5,0 cm de MBC tipus AC16 BIN 60/70 S calcari en capa de trànsit 

- reg d’emprimació amb emulsió bituminosa tipus ECL 

- 20 cm de tot-ú artificial en base granular. 

 

6.8.- DRENATGE 

A la zona afectada no s’observen lleres definides de torrents amb cursos d’aigua 

permanents, pel contrari sí que s’observen cursos d’aigua esporàdics, en els torrents de la 

zona. La naturalesa del terreny és molt homogènia i, exceptuant les lleres dels torrents, no 

apareixen cap altres zones on pugui concentrar-se l’aigua d’escorrentiu. 

 L’elevada permeabilitat del terreny en superfície, l’important xarxa kàrstica existent en les 

calcarenites i el pendent del terreny, limiten el desenvolupament de l'escorrentiu superficial. 

Tanmateix es defineixen obres de drenatge transversal sota la plataforma de la carretera, en els 

creuaments amb els torrents existents a les zones més baixes del terreny, susceptibles de formar 

cursos d’aigua esporàdics durant episodis puntuals de pluges torrencials. 

 El drenatge de l'escorrentiu superficial ha estat projectat en funció de les característiques 

de les conques i marges interceptats per la traça de la carretera i de la secció transversal de la 

seva plataforma de trànsit. També s’ha tingut en compte la incidència de l’execució de les 

actuacions de millora i condicionament del vial, amb la corresponent aportació addicional 

d’escorrentiu canalitzat 

 A l'estudi hidrològic realitzat han estat diferenciades les conques interceptades per la traça 

del vial en funció de la seva tipologia i superfície, tenint: 

 

PASSOS TRANVERSALS DE DRENATGE 

Corresponen a conques amb una llera natural definida que son interceptades per la traça 

del camí. La superfície de la conca en el punt d'afecció està compresa entre les 2,5 i les 700 Ha. 

Les dimensions i el pendent longitudinal dels passos es defineixen en funció del cabal incidint 

estimat i de la pròpia topografia del terreny, considerant els següents criteris: 

- Període de retorn de disseny dels passos transversals: T=500 anys 

- es projecten passos transversals, utilització de tubs de formigó de seccions no inferiors 

als 1200 mm interiors per a passos de fins 8,0 metres de longitud 

- brocs a entrada i sortida dels passos. 

 

MARGES DE LA PLATAFORMA. DRENATGE TRANSVERSAL 
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Correspon als marges de la plataforma interceptats pel desmunt de la traça del camí, amb 

una superfície no superior a les 5 Ha. 

L'escorrentiu superficial incideix pel marge sense una llera clarament definida i es 

canalitzat per la cuneta juntament amb l'escorrentiu de la pròpia plataforma de la carretera. En el 

punt més adient, en funció de la topografia del terreny i dels pendents de la rasant de la traça, es 

fa passar el cabal sota la plataforma. 

A la zona de desmunt l'aigua es interceptada per una cuneta de terres. Puntualment, quan 

es superada la capacitat hidràulica de la cuneta, es defineixen passos sota la plataforma per a 

desbastar cap a les lleres del terreny. Els criteris considerats són: 

 - Període de retorn de disseny dels passos transversals: T=500 anys 

- espaiament entre punts de desguàs no superior als 250 metres 

- en passos de nova construcció diàmetre de tub no inferior a 800 mm. 

 

PLATAFORMA DE TRÀNSIT 

La secció transversal definida presenta calçada de dos carrils de 3.50m, vorals de 1.50 m i 

berma d’1 m. La definició d’elements i pendents de la secció transversal determinen que 

l’escorrentiu superficial sobre la calçada tingui sortida natural cap els marges de la plataforma.  

Això fa que no sigui necessari projectar embornals ni col·lectors que canalitzin les aigües 

caigudes sobre la calçada fora de la plataforma del vial. El pendent transversal de la plataforma de 

trànsit condueix l’escorrentiu als extrems de la calçada i aquest es recollit per les cunetes 

longitudinals per desbastar el cabal sobre el terreny en les zones deprimides. 

 

6.9.- ESTRUCTURES 

 Les obres estructurals previstes són les necesaries perquè el traçat del vial creui dos 

camins existentes a la zona i no interferir amb ells. Es projectes don pasos, un pel camí den Kane 

al pk. 0+875 i l’altre per salvar el camí de tramuntana al pk 2+236, el dos pasos estan formats per 

pòrtics de formigó armat de 16.20 ml de longitud, una amplada interior de 8,50 ml pel pas de 

vehicles motoritzats i una llum lliure de 5,20 ml. Les dues estructures conten de dues lloses de 

transició a cada costat de la plataforma de la variant per evitar diferencials i moviments en 

l’estructura. Tant els fonaments com els alçats i les lloses s’han calculat amb una quantia de 75 kg 

d’acer per m3 de formigó, i es prenen com a base un pòrtic ja existent a la carretera Me-1 al seu 

pas per la població d’Alaior, que funciona correctament i on els vehicles passen amb molta 

fluïdesa. 

 

6.10.- ENLLUMENAT 

 Donades les característiques de visibilitat i traçat de la nova Varaint, i per evitar una 

contaminació lumínica elevada a la zona, ja que ens trobem en terrenys rústics de conreu, només 

es valora il·luminar les interseccions principals amb les carreteres Me-1 i Me-15, on es creuen els 

diferents vehicles que circulen per les 3 vies. 

 Per a realitzar l’estudi lumínic s’ha utilitzat un programa especialitzat que proporciona les 
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dades necesaries per valorar la il·luminació de les interseccions de la varaint, ajustant-se en cada 

cas a les interseccions específiques, i fins a 100 ml anterior a arribar a la intersecció per a cada vial 

que intersepta.  

 La il·luminació es portarà a terme amb lluminàries tipus Thorlux Lighting SB15806, amb 

lámpara de 123W de leds, amb braç de 1,50 ml i montades sobre columnes de 9,00 ml d’altura 

 

6.11.- SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

Les obres de senyalització i abalisament definides són les adients al tipus de carretera i 

velocitat de projecte (V=80 Km/h), per a una carretera amb calçada única. 

Les marques vials inclouen les de tipus longitudinal discontinues de separació de carrils i 

les longitudinals continues de delimitació de calçada. Han estat projectades d'acord amb la Norma 

8.2.-I.C. "Marques Vials". 

La senyalització vertical definida correspon al caràcter interurbà de la carretera. La 

presència de la rotonda i accessos està degudament preavisada amb els senyals preceptius, tant 

al vial com als accessos des de les carreteres connectades. La senyalització vertical ha esta 

projectada seguint les normes contingudes al "Instrucción 8.1-I.C. Senyalització Vertical". 

 

6.12.- SERVEIS AFECTATS 

Han estat identificats els serveis existents afectats per la realització de les obres, 

projectant la reposició de les següents afeccions: 

- xarxes aèries i subterrànies de comunicacions (Telefònica), 

- xarxes aèries i subterrànies de mitja i baixa tensió (Gesa-Endesa) 

- passos de serveis en previsió de futures incidències. 

 

6.13.- EXPROPIACIONS 

Les actuacions definides ocupen terreny qualificat com sistemes viaris o terreny rústic. 

Les dades cadastrals de les parcel·les afectades en zona rústica s’han obtingut del 

Registre Catastral 

Les expropiacions necessàries per a l’execució de les obres descrites s’inclouen en 

l’annex corresponent, amb el següent resum de superfícies: 

- Superfície total a expropiar sòl rústic: 116.185 m2 

- Superfície total a expropiar sòl urbà: 410 m2 

 

6.14.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D'acord amb el "Real Decreto 1627/1997" s'ha redactat el corresponent Estudi de 

Seguretat i Salut en el Treball i s'ha inclòs el seu pressupost d'execució com una partida alçada 

d’abonament íntegre dins el Pressupost d’Execució Material de l'Obra. En aquest Estudi de 

Seguretat i Salut es detalla: 

- La Normativa en matèria de Seguretat, aplicable durant l'execució de les diferents unitats 

de l'obra. 
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- La Metodologia a adoptar a l'obra pel correcte compliment de les normes de seguretat 

durant seu desenvolupament. 

- El Pressupost necessari per desenvolupar les mesures de Seguretat i Salut definides 

durant l’execució de les obres. 

 

6.15.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La Justificació de Preus d’aquest projecte s’ha executat aplicant parcialment el banc de 

preus del Consell Insular de Menorca i la base de dades de l’ITEC. 

El cost d’indirectes per aquest tipus d’obra s’estima en un 5%. 

 

7.- PRESSUPOST DE L’OBRA 

D'acord amb el Pressupost General, el Pressupost d'Execució Material ascendeix a la 

quantitat de: DOS MILIONS, SET-CENTS NORANTA-SET MIL SET CENTS-UN EUROS AMB 

VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.797.701,87 €). 

Aplicant els coeficients de Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), així com 

l'I.V.A. corresponent (21%), resulta un Pressupost d'Execució per Contracta de QUATRE-MILIONS 

VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-DOS (4.028.410,92 €) . 

 

8.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

La partida prevista per expropiacions ha valorat el sòl rústic a 3 €/m2. I la de sòl urbà a 5 

€/m2. Amb aquesta hipòtesis, les expropiacions ascendeixen a la quantitat de: 

EXPROPIACIONS: 350.605,00 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA: 4.028.410.92 € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ: 4.379.015,92 € 

 

Puja el PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ a la quantitat de 

QUATRE-MILIONS TRES-CENTS SETANTA-NOU MIL QUINZE EUROS AMB NORANTA-DOS 

CÈNTIMS (4.379.015,92 €). 

 

9.- PLA DE TREBALLS I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

S'ha elaborat un Pla d'Obra, en forma de diagrama de GANTT, representatiu de la 

programació de les obres, amb indicació del termini total estimat per a l'acabament de les 

mateixes. D'acord amb aquest Pla, s'ha estimat en 10 mesos (300 dies naturals) el termini 

d'execució de les obres projectades. 

Per l’estimació del termini d’execució s’ha tingut en compte el rendiment de la maquinària 

segons la justificació de preus, les possibles contingències meteorològiques i la restitució de 

serveis afectats per les obres, considerant que a l’inici de les obres es comptarà amb els pertinents 

permisos de les companyies i administracions afectades. 
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10.- CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTISTES 

D’acord amb el que estableix la legislació vigent, a continuació es proposen les següents 

característiques pel contracte: 

Procediment: obert 

Adjudicació: subhasta 

Classificació del contractista: 

 Grup G (vials i autopistes) 

 Subgrup 4 (ferms de mescles bituminoses) 

 Categoria f 

 

11.- REVISIÓ DE PREUS 

En compliment de l’Article 77, Procedència i límits del Capítol II Revisió de preus als 

contractes de les Administracions Públiques, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 

Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termin i d’execució no excedeix a 

dotze (12) mesos, no correspon revisió de preus. 

 

12.- CONCLUSIONS 

El present projecte es refereix a una obra completa, susceptible de ser lliurada al Servei 

Públic una vegada executada, reunint tots el documents i requisits exigits per la Legislació vigent, 

segons la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 

817/2009, de 8 de maig, pel que s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

i, en tot allò que no contradigui l’esmentada llei i l’esmentat Reglament, el Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’Octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Publiques. 

 

13.- DOCUEMTNS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 El present projecte conté els següents docuemtns: 

Document Núm 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

ANNEXOS A LA MEMÒRIA 

Annex núm. 0.- Estudi d’alternatives 

Annex núm. 1.-Topografia 

Annex núm. 2.-Geologia i moviment de terres 

Annex núm. 3.-Trànsit 

Annex núm. 4.-Traçat i replanteig 

Annex núm. 5.-Ferms i paviments 

Annex núm. 6.-Hidrologia i drenatge 
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Annex núm. 7.- Enllumenat 

Annex núm. 8.- Control de Qualitat 

Annex núm. 9.- Estudi de seguretat i salut 

Annex núm. 10.- Pla d’obres 

Annex núm. 11.- Justificació de preus 

Annex núm. 12.- Pressupost per al coneixement de l’Administració 

Annex núm. 13.- Expropiacions 

Annex núm. 14.- Memòria ambiental 

Annex núm. 15.- Estudi de residus de construcció i demolició 

 

Document Núm 2.- PLÀNOLS 

Plànol núm. 1.- Índex i situació 

Plànol núm. 2.- Emplaçament 

Plànol núm. 3.- Planta de topografia 

Plànol núm. 4.- Planta de replanteig 

Plànol núm. 5.- Planta general 

Plànol núm. 5.- Planta general 

Plànol núm. 6.- Perfils longitudinals 

Plànol núm. 7.- Perfils transversals 

Plànol núm. 8.- Seccions tipus 

Plànol núm. 9.- Pavimentació 

Plànol núm. 10- Drenatge 

Plànol núm. 11.- Estructures 

Plànol núm. 12.- Enllumenat 

Plànol núm. 13.- Senyalització 

Plànol núm. 14.- Serveis afectats 
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Document Núm. 3-PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Document Núm. 4- PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressuposts parcials 

Pressupost general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es Mercadal, Septembre de 2015 

Neus Pons Florit. 
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