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1. Objecte del document 

L’objecte del present document, extracte del Desdoblament de la C-25. 

Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 AL 183+900, és la definició de les 

actuacions a dur a terme a la carretera C-25 en el tram comprès en el seu pas 

pel riu Gurri. 

La longitud total del tronc és de 800 metres aproximadament, uns 80 dels quals 

pertanyen al viaducte que passa pel riu Gurri. 

Actualment el tram que ens ocupa és una via preferent de calçada única i un 

carril per sentit de circulació. 

Per tractar-se d’obres a realitzar en una carretera en servei amb trànsit 

important, les interferències amb els vehicles que hi circulen seran 

especialment conflictives en els enllaços, així com en les tasques de 

condicionament de la calçada actual. 

2. Antecedents 

2.1 Introducció 

L'eix Transversal, anomenat també carretera C-25, és l'eix viari que travessa el 

territori català per l'interior, dibuixant una diagonal de sud-oest a nord-est. La 

via enllaça amb l'A-2, la carretera C-16- i la carretera C-17, entre altres vies 

d'importància, i connecta les poblacions de Cervera (Segrià), Manresa (Bages), 

Vic (Osona) fins a Vilobí d'Onyar (Selva), a l'alçada de L'AP-7 i de la NII en 

direcció a Girona. 

L’Eix Transversal, es va inaugurar l’any 1997 i immediatament va esdevenir la 

primera gran infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense 

passar per Barcelona. 

Al llarg dels 155 quilòmetres del seu recorregut, l’Eix Transversal (C-25), entre 

Cervera i l’N-II a Riudellots de la Selva, vertebra les comunicacions viàries 

entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona. En l’actualitat, tenen 

característiques d’autovia els trams de Cervera a les Oluges, el tram de 

circumval·lació de Manresa i el tram comú amb la xarxa arterial de Vic, en total, 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

Memòria 
  Pàg. 2 

10,2 quilòmetres. La resta de trams són d’un sol carril per sentit (excepte en els 

tres trams de 10 km enumerats anteriorment) i hi transiten una gran quantitat 

de vehicles pesants. 

2.2 Objectiu del desdoblament 

L’objectiu del desdoblament de l’Eix Transversal és la millora de la fluïdesa del 

trànsit de la carretera que actualment funciona a nivell de servei D, considerat 

l’últim nivell admissible (amb un percentatge de temps de demora d’entre 65-80 

i un a velocitat mitjana de recorregut d’entre 60 i 70 km/h). 

2.3 Context històric de la infraestructura 

El Pla de camins de la Generalitat de Catalunya del 1935, que era una xarxa 

que cobria tot Catalunya, ja va tenir en compte la construcció de l’Eix 

Transversal. No va ser fins als anys 80 quan és va aprovar definitivament la 

construcció d’aquesta infraestructura. 

La carretera quedà definitivament inaugurada el 12 de desembre de 1997, amb 

l'obertura del tram comprès entre les poblacions de Santa Maria d'Oló i Vic, 

després de 4 anys i de 12 inauguracions parcials, la primera de les quals havia 

estat el 22 de maig de 1993 en el tram Santa Coloma de Farners-Brunyola. La 

seva construcció va anar a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual és 

titular de la via. La velocitat mitjana és de 90 km/h i el màxim permès és de 100 

km/h. Tot i ser una via ràpida que volia descongestionar el trànsit que circulava 

de banda a banda de Catalunya sense haver de passar per la regió 

metropolitana de Barcelona, de bon començament es va construir només amb 

una única calçada de dos carrils (un per a cada sentit) tot i que sovintegen els 

trams en què la via presenta tres carrils (amb un de central destinat a 

l'avançament de vehicles lents però que poden utilitzar els vehicles del sentit 

contrari per a avançar). 

Amb el pas del temps i degut a la gran afluència de trànsit, aquesta carretera 

es convertia en una de les de més alta sinistralitat de tot Catalunya. En els 7 

primers anys es van produir 120 morts en accidents que, atès el caràcter de via 

ràpida, eren en la seva major part col·lisions frontals. La velocitat màxima és de 

100 km / h, fins i tot en zones muntanyoses i no té corbes tancades i peralts 
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perillosos. Tot i això, la via s'ha demostrat insuficient per la quantitat de 

vehicles que hi circulen i perillós per als conductors. 

L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament per convertir-lo en 

autovia. Les obres, que es finançaran mitjançant l'anomenat peatge a l'ombra . 

Aquesta fórmula consisteix en que la concessionària assumeix el cost de l’obra 

però durant el període de concessió la Generalitat li pagarà un cànon en funció 

dels vehicles que hi transitin. 

3. Emplaçament 

El subtram Vic-Calldetenes passa pels municipis de Vic, Gurb, Folgueroles i 

Calldetenes. 

Específicament l’encreuament de l’Eix Transversal amb el riu Gurri es produeix 

al municipi de Folgueroles. A continuació podem veure’l situat en un mapa. 

 

4. Estat actual 

En general, la carretera actual té una secció tipus 7/12, és a dir, una calçada de 

7 m (un carril per cada sentit de circulació) i vorals de 2,50 m. En rampes 

prolongades, la C-25 disposa d’un carril addicional per a vehicles lents en sentit 

de pujada, reduint l'amplada del voral en aquest costat a 1,50 m. 

El subtram Gurb-Calldetenes ocupa els primers 7,2 km (del P.K. 179+600 al 

P.K. 186+800) del Tram 3. Vic- Caldes de Malavella, que corresponen a la 

circumval!lació de Vic (pel Nord). 
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4.1 Geologia 

Des d’un punt de vista geològic, la traçada descansarà sobre el sector 

occidental, que forma part de la depressió de l’Ebre. 

El sector occidental està format per una sèrie paleògena (eocena) que 

descansa discordant sobre un substrat granític. La part inferior de la sèrie és 

d’origen continental i està formada per materials detrítics de color vermellós i la 

superior per calcàries margoses gris blavós d’origen marí. En aquests materials 

s’han definit, quatre formacions geològiques i geotècniques anomenades de la 

més antiga a la més moderna: E1, E2, E3 i E4. Les tres primeres estan formades 

per gresos, amb proporció variable de conglomerats i lutites que predominen a 

zones, i la E4 per calcària margosa amb una intercalació de gres silícic situada 

a prop de la seva base. 

4.2 Orografia 

En el tram objecte d’estudi, la carretera passa per un terreny d’orografia força 

suau a unes cotes altimètriques compreses entre 450 m i 510 m. El radi mínim 

en planta és de 809,5 m i el pendent màxim el 3%. 

4.3 Hidrologia 

La traça intercepta una conca calculada com s’especifica a continuació 

Els cabals de càlcul s’obtenen a partir de dos passos: 

Primerament es determinen les màximes precipitacions diàries per a diferents 

períodes de retorn. 

Posteriorment, a partir de les dades de pluviometria anteriors i de diverses 

dades referents al terreny afectat pel traçat, es procedeix a calcular els 

diferents cabals de càlcul. 

El valor de les precipitacions màximes diàries s’obté a partir d’un mètode gràfic 

consistent en la utilització dels mapes d’isomàximes de precipitació publicats 

per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest mètode gràfic és el recomanat 

per l’ACA, ja que l’ús d’altres mètodes, com l’analític consistent en el 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

Memòria 
  Pàg. 5 

tractament estadístic de dades de precipitació màxima diària, comporta el risc 

de cometre errors significatius en el seu càlcul. 

A l’hora d’obtenir una estimació dels cabals per als diferents períodes de retorn, 

en funció del tamany i la naturalesa de la conca aportant, s’ha adoptat el 

mètode Racional extret de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C “DRENAJE 

SUPERFICIAL” aprovada per Ordre Ministerial de 14 de Maig de 1990. 

Algunes parts del procés del mètode racional vénen condicionades per les 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat local” de l’Agència 

Catalana de l’Aigua. 

Tot el procés d’obtenció dels diferents cabals de càlcul es detalla dins de 

l’annex núm. 7 “Climatologia i hidrologia”.  

4.4 Estructures 

El subtram presenta un únic viaducte a l'altura del P.K. 183+100  per a 

l’encreuament sobre el riu Gurri, de 78,65 m de longitud total, dividit en 5 llums 

de 18,6 m de llum màxima. El tauler està format per una llosa hiperestàtica 

postesada. 

5. El projecte 

El projecte que es recull en aquests documents és el desdoblament de l’Eix 

Transversal, C-25 en el seu pas pel riu Gurri. 

Es pretén desdoblar el viaducte existent, copiant-lo amb un de nou contigu. 

5.1 Topografia i cartografia 

Per a la realització del projecte de desdoblament de l’Eix Transversal, tram 

Gurb-Espinelves, s’ha pres com a primer antecedent la cartografia del terreny 

digitalitzada a escala 1/1.000 facilitada per GISA dins dels Avantprojectes, 

obtinguda mitjançant la restitució fotogramètrica d’un vol a escala 1/5.000, així 

com els aixecaments topogràfics de detall. 

Com a resultat de les diferents campanyes de presa de dades se’ns dóna un 

seguit de bases de replanteig que suposen la materialització dels diferents 
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sistemes de coordenades sobre el terreny i que haurien de servir per dur a 

terme tots els treballs posteriors. 

Els sistemes de referència emprats en els diversos treballs, tant de cartografia, 

com d’aixecaments de detall, presenten importants diferències. Això ha de 

comportar que les dades del mateix terreny preses en treballs diferents no 

poden coincidir, reflectint diferències similars. Tot i que aquests errors es poden 

considerar assumibles per estar en fase d’avantprojecte i a que són 

condicionats per els errors inherents a la mateixa tipologia del treballs duts a 

terme, s’ha considerat que és necessari solucionar aquestes divergències per 

garantir que aquest  projecte constructiu s’adapti de forma ajustada al terreny 

actual, extrem de prou importància en una obra d’aquestes característiques on 

la calçada de la carretera actual ha de condicionar necessàriament la definició 

del traçat de la nova calçada. 

S’ha decidit per tant establir un nou sistema de coordenades amb la qualitat 

suficient per a la correcta redacció del projecte constructiu i l’execució de les 

obres, que es pugui relacionar convenientment al sistema UTM oficial i que, 

encara que aquest nou sistema de coordenades s’aplicaran a un nou 

aixecament detallat de tot el terreny afectat pel desdoblament que s’incorporarà 

a l’esmentat projecte constructiu, s’ajusti el màxim possible als sistemes 

anteriors de forma que no es presentin grans diferències que compliquin la 

definició del nou traçat en planta i en alçat de la calçada desdoblada. 

Pel que fa a les obres de fàbrica, obres de drenatge, i presa de dades de la 

carretera existent, s’han realitzats aixecaments topogràfics a escala 1/200.  

5.2 Traça 

Donat que es tracta d’un desdoblament, la definició de traçat està absolutament 

condicionada pel traçat de la carretera actual, de manera que un dels màxims 

objectius és l'aprofitament possible de la infraestructura existent.  

Per altra banda, s’han de tenir en compte els paràmetres geomètrics mínims i 

d’altres requisits normatius, que a vegades s’oposen a aquest aprofitament, de 

manera que es plantegen situacions en què la més adequada és una solució 

de compromís que satisfaci els aspectes funcionals, tot i que no compleixi 
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estrictament alguns dels articles de la norma i, per altra banda, tingui un cost 

econòmic raonable.  

En la definició del traçat s’ha tingut en compte la instrucció de Carreteres, 

Norma 3.1-IC. del Ministeri de Foment. 

5.3 Condicionants 

Els principals condicionants de l’actuació són els següents: 

 Paràmetres de disseny 

 Infraestructura existent 

 Manteniment del trànsit durant les obres 

 Criteris normatius 

 Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 Condicionants ambientals 

Paràmetres de disseny 

D’acord amb l’ordre d’estudi, la velocitat de projecte és de 100 km/h. 

Infraestructura existent 

En la mesura en què es compleixin les condicions funcionals i de seguretat vial, 

el traçat projectat s’ha orientat a aprofitar al màxim possible la infraestructura 

existent, per la qual cosa l’actual C-25 constitueix el condicionant més 

important de l’actuació. 

Manteniment del trànsit durant les obres 

Les solucions han de ser compatibles amb el manteniment del trànsit tant a la 

C-25, com a les carreteres transversals interceptades. S’han de considerar tots 

els desviaments provisionals necessaris.  

Criteris normatius 
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La carretera actual va ser projectada a principis dels anys noranta, seguint els 

criteris de la normativa vigent en aquell moment. Els criteris actuals són més 

restrictius en general. 

El compliment rigorós de la normativa actual implicaria uns sobrecostos que en 

molts casos no estarien justificats, pel fet de deixar d'aprofitar la infraestructura 

actual. 

Per altra banda, es consideren vàlides totes les estructures de l'actual C-25 que 

es poden aprofitar (viaductes, passos inferiors i una part dels passos superiors) 

tot i que no van ser projectades amb la normativa vigent actualment (instrucció 

de formigó EHE, instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de 

ponts de carretera IAP, etc.). 

Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

En general, les obres de drenatge es definiran tenint en compte els criteris 

actuals de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) tot i que, d’acord amb els seus 

tècnics, s’ha procurat mantenir en servei les obres de drenatge existents 

sempre i quan no s’afecti a tercers. Si això no és possible s’ha previst la 

substitució de les obres de la carretera existent que no compleixin amb els 

actuals criteris.   

Condicionants Ambientals 

Els condicionants ambientals venen definits a les Declaracions d'Impacte 

Ambiental corresponents als diferents estudis previs. 

5.4 Paràmetres geomètrics de la nova calçada 

Planta 

D’acord amb l’Ordre d’Estudi, la velocitat de projecte és de 100 km/h. 

A aquesta velocitat li correspon un radi mínim de 450 m.  

Tanmateix, a més dels radis mínims existeixen altres aspectes relacionats amb 

el traçat en planta, menys importants des del punt de vista funcional, en els 

quals no poden complir-se els requeriments normatius.  
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Aquests incompliments es justifiquen a l’annex de Traçat.  

Alçat 

Per a una velocitat de projecte de 100 km/h, el pendent màxim és del 4%, 

podent-se incrementar fins al 5% en casos justificats, tot i que el pendent 

màxim en el tram objecte d’estudi és del 3%. 

En general, la nova calçada està obligada a seguir la mateixa rasant que la 

carretera existent.  

Secció tipus 

Els elements que composen la secció tipus del viaducte són els següents: 

Viaducte L<100 m Amplada 

Calçada 7,00 m / 12  m 

Voral interior 1,50 m 

Voral exterior 2,50 m 

 

5.5 Drenatge 

5.5.1 Drenatge transversal 

Els criteris que s’han seguit per al dimensionament de les diferents obres de 

drenatge transversal són els que estan exposats a les “Recomanacions per al 

disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials, juny 2004. 

Agència Catalana de l’Aigua”.  

Les citades recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineixen 

el criteri de càlcul per a seguir en cada cas tenint en compte la magnitud del 

cabal de disseny i el concepte de danys a tercers catastròfics que, segons la 

“Instrucción 5.2-IC  Drenaje Superficial de Carreteras MOPU1990 (5.2-IC)”, es 

produeixen quan es dóna la circumstància de risc de pèrdues de vides 

humanes o greus danys personals. Aquestes recomanacions es descriuen de 

forma detallada dins de l’annex núm. 12 “Drenatge”. 
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Les característiques de la solució de drenatge adoptada per al desguàs de la 

nostra conca es resumeix dins de la següent taula: 

CONCA 
DENOMINACIÓ 

LLERA 
PRINCIPAL 

SOLUCIÓ ADOPTADA 

ACTUACIÓ A 
REALITZAR DESIGNACIÓ TIPOLOGIA 

CABAL 
DE 

CÀLCUL 
(Qd) 

LONG. 
(L) 

AMPLE 
(B) 

ALÇADA (H) 
/ DIÀM. (D) PK 

[m3/s] [m] [m] [m] 

A Riu Gurri DUPLICACIÓ OD-183.4A CALAIX 1.078,20 30,32 6,00 3,00 183+419 

  DE VIADUCTE 
EXISTENT. OD-183.4B CALAIX 1.078,20 32,90 6,00 3,00 183+459 

  
EXECUCIÓ DE 

2 NOUS 
CALAIXOS. 

OF-183.6 VIADUCTE 1.078,20    183+540 

 

5.5.2 Drenatge longitudinal 

Els elements del drenatge longitudinal (pous, col·lectors, baixants, etc.) s’han 

dimensionat i disposat al llarg de la traça segons la Instrucció “5.2-I.C. de 

Drenatge Superficial del MOPT”. 

Els diferents elements de drenatge longitudinal s’han dimensionat per a un 

període de retorn de 25 anys, aplicant per tota la zona una precipitació màxima 

associada a aquest període de retorn de 159 mm.  

5.6 Ferm 

Per al dimensionamient del paquet de ferm s'ha partit de les dades contingudes 

en l’“Estudi de Trànsit. Desdoblament de L’Eix Transversal C-25”, d'abril de 

2006. 

El ferm en viaductes consta dels 3 cm de la capa de trànsit BBTM11B sobre 5 

cm de capa intermèdia AC22binS sobre la capa d’impermeabilització. 

Sobre la calçada existent que no s'afecta s'ha previst un reforç, consistent en el 

fresat de la capa de rodadura i l'estesa d'una capa de BBTM11B de 3 cm de 

gruix sobre un reg d'adherència previ. 

5.7 Moviment de terres 
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L’estudi del moviment de terres s’ha portat a cap tenint en compte les següents 

singularitats del projecte: 

- Pel fet de tractar-se d’una duplicació de calçades no es té la flexibilitat en el 

traçat necessària per optimitzar el moviment de terres. 

- La morfologia del terreny en el que es troba l’actual carretera està disposada 

de manera que els desmunts més importants es situen al marge esquerre i els 

terraplens més grans es troben al marge dret, de manera que quan la 

duplicació es realitza per la banda esquerra es produeixen excedents i quan es 

duplica per la dreta existeix dèficit.  

- La singularitat de l'entorn mediambiental implica minimitzar les excavacions i 

els rebliments que cal fer. 

- La disposició de la carretera existent facilita el transport de les terres i 

minimitza la necessitat de uns camins d’obra, que produeixen un impacte 

ambiental considerable. 

Tot l’estudi detallat del moviment de terres es troba a l’Annex 5. Moviment de 

terres. 

5.8 Obres de fàbrica 

En quant a les obres de fàbrica tenim la OF 183.6 que rep el nom de Viaducte 

del Gurri. 

El viaducte del Gurri (P.K. 183+519.941 a P.K. 183+598.941) travessa el riu del 

mateix nom, transcorre paral·lel a un viaducte existent.  

La solució proposada està constituïda per una llosa massissa de formigó, 

similar a l'existent, de cantell constant igual a 1.00 m.  

El tauler consta de 5 llums de 12.18+18.72+18.72+18.72+10.67m -amidats 

entre eixos de suports sobre l'eix de traçat de l'autopista- amb el que resulta 

una relació cantell/llum igual a 1/19, valor adequat per a aquesta tipologia. 

L'ample del tauler és igual a 12.00 m, corresponent a dos carrils de 3.50 m, 

vorals de 2.50 m i 1.50 m i bandes de 0.50 m d'ample a cada costat per a la 

col·locació de la imposta i la barrera.  
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Les piles estan constituïdes per un fust únic (per raons hidràuliques), circular, 

de 0.90 m de diàmetre, amb fonamentació directa. Donada la moderada 

longitud del viaducte, les piles es projecten encastades en el tauler, millorant-se 

notablement d'aquesta manera la durabilitat de l'estructura.  

Els estreps es projecten tancats, amb aletes en volta i fonamentació directa. 

Els càlculs corresponents a aquesta obra de fàbrica es troben a l’annex 14 de 

Càlcul Estructural. 

5.9 Senyalització 

La senyalització es disposa tal com marca la normativa. 

S’ha estudiat la col·locació de les mateixes segons les seves característiques i 

per tant esforços a suportar. 

Tots els càlculs i dimensionament s’adjunten a l’annex 8 de senyalització i la 

seva disposició als corresponents plànols. 

5.10 Seguretat i Salut. Organització de les obres 

S’ha realitzat un estudi complert de seguretat i salut amb els seus plànols, plec 

de condicions i pressupost. Aquest s’adjunta a l’annex número 12 d’aquest 

document. 

En quant a la organització de les obres serà la corresponent a la d’un viaducte 

amb treballs previs així com esbrossada, excavació, realització dels estreps, 

col·locació dels pilons i piles realitzats in-situ, preparació del taulell, col·loció 

d’aquest, ferm i acabats. 

En el pla d’obra s’indiquen els treballs a realitzar i la seva durada aproximada. 

5.11 Expropiacions 

Les expropiacions són les corresponents a la zona d’afectació de l’obra i 8 

metres des de la línia d’aquesta. 
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A l’annex número 10 s’adjunten els detalls d’aquestes expropiacions així com la 

valoració econòmica de les possibles actuacions i als plànols s’adjunta la 

situació de cada finca afectada. 

5.12 Pla de treball 

La duració de l’obra és de 180 dies, és a dir 6 mesos. L’inici de les obres s’ha 

previst per al 3 d’agost, just quan hagi acabat el TFG. Per tant, el final es 

produeix al voltant del 2 de febrer. 

5.13 Gestió del trànsit durant les obres 

Les obres a realitzar no tenen afectació de cap tipus al trànsit ja que no 

interfereixen en cap moment a la calçada existent de la C-25. 

5.14 Gestió de residus 

S’ha fet un anàlisi acurat dels residus que poden ser generats a l’obra i s’ha 

establert un pla per a la gestió d’aquests residus. Aquesta informació es veu 

reflectida a l’annex 17 de gestió de residus. S’ha incorporat la informació de 

recollida de residus dins els plànols de l’annex de seguretat i salut. 

5.15 Estudi d’impacte ambiental 

Pel que fa al impacte ambiental que pugui produir la execució de les obres que 

es projecten, s’ha fet una recerca dels aspectes de vegetació, flora i fauna 

presents a la zona a més de la protecció que hi ha establerta sobre el territori. 

Amb això, s’han establert una sèrie de mesures correctores de l’impacte 

ambiental. Tot això queda reflectit a l’annex 16. Estudi d’Impacte Ambiental. 

5.16 Control de qualitat 

Per al control de qualitat s’ha determinat uns loteigs màxims i s’acompanyen de 

les medicions corresponents a les diferents unitats d’obra. Aquest control de 

qualitat que exerceix l’administració correspon aproximadament al 20% dels 

assaigs d’autocontrol que realitzi el contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran a càrrec del contractista 

l’abonament dels assaigs fins a un valor corresponent a l’1 % del pressupost. 
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5.17 Revisió de preus 

En el cas del projecte que ens ocupa, la duració estimada és de 6 mesos i per 

tant no es veuria afectada per la revisió de preus. 

5.18 Classificació del contractista 

Grup: A1 Categoria E; Anualitat mitjana: 134.038,29 " 

  Grup B3 Categoria ; Anualitat mitjana: 1.058.490,81 " 

Grup: E7 Categoria C; Anualitat mitjana: 394.372,69 " 

5.19 Pressupost pel coneixement de l’administració 

El pressupost de l’obra és de 2.800.742,25 " (DOS MILIONS VUIT-CENTS MIL 

SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS I VINT-I- CINC CÈNTIMS) 

 

 

A Barcelona, 17 de juny de 2015 

L’enginyera redactora del projecte 

 

 

 

Marta Carbonell Pous 
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1. Introducció 

L'eix Transversal, anomenat també carretera C-25, és l'eix viari que travessa el 

territori català per l'interior, dibuixant una diagonal de sud-oest a nord-est. La 

via enllaça amb l'A-2, la carretera C-16- i la carretera C-17, entre altres vies 

d'importància, i connecta les poblacions de Cervera (Segrià), Manresa (Bages), 

Vic (Osona) fins a Vilobí d'Onyar (Selva), a l'alçada de L'AP-7 i de la NII en 

direcció a Girona. 

L’Eix Transversal, es va inaugurar l’any 1997 i immediatament va esdevenir la 

primera gran infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense 

passar per Barcelona. 

Al llarg dels 155 quilòmetres del seu recorregut, l’Eix Transversal (C-25), entre 

Cervera i l’N-II a Riudellots de la Selva, vertebra les comunicacions viàries 

entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona. En l’actualitat, tenen 

característiques d’autovia els trams de Cervera a les Oluges, el tram de 

circumval·lació de Manresa i el tram comú amb la xarxa arterial de Vic, en total, 

10,2 quilòmetres. La resta de trams són d’un sol carril per sentit (excepte en els 

tres trams de 10 km enumerats anteriorment) i hi transiten una gran quantitat 

de vehicles pesants. De fet, segons dades del Servei Català de Trànsit, el 

percentatge de vehicles pesants s’ha mantingut pràcticament inalterat des de la 

inauguració de la carretera, entre el 22% i el 26%. Però, en canvi, el nombre 

total de vehicles ha augmentat considerablement i, si bé el 1998 hi passaven 

6.380 vehicles diaris de mitjana, l’any 2008 n’hi passaven gairebé el doble, 

10.902 (amb una oscil·lació entre 8.000 i 17.000 vehicles segons el dia). 

La majoria de camions recorren l’eix d’una punta a l’altra, com a alternativa a 

les autopistes (que els comporta un recorregut més llarg i pagar peatges), 
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mentre que molts turismes utilitzen l’eix per moure’s entre localitats properes, 

especialment en la meitat oriental, més poblada. Les dades corroboren que, 

mentre que el nombre de camions és similar a tots els trams (entre 2.400 i 

3.000), aquests representen el 44,8% entre Manresa i Cervera i, en canvi, 

aproximadament el 20% entre Manresa i Girona. 

Com a conseqüència de l’alta intensitat del trànsit, especialment de vehicles 

pesants, en els trams d’un sol carril per sentit els turismes tenen grans 

dificultats per avançar els camions i sovint hi ha retencions de trànsit. Per això, 

el DPTOP va plantejar l’any 2006 el desdoblament dels 145 km restants de la 

via, per tal de reduir-ne l’accidentalitat, augmentar-ne la velocitat i millorar 

d’aquesta manera la connexió intercomarcal i les connexions de llarg recorregut 

entre Lleida i Girona (i, per tant, amb França). 

2. Objectiu del desdoblament 

L’objectiu del desdoblament de l’Eix Transversal és la millora de la fluïdesa del 

trànsit de la carretera que actualment funciona a nivell de servei D, considerat 

l’últim nivell admissible (amb un percentatge de temps de demora d’entre 65-80 

i una velocitat mitjana de recorregut d’entre 60 i 70 km/h). 

3. Context històric de la infraestructura 

 El Pla de camins de la Generalitat de Catalunya del 1935, que era una xarxa 

que cobria tot Catalunya, ja va tenir en compte la construcció de l’Eix 

Transversal. Es van dissenyar un vial amb dos itineraris que es trobaven a Vic 

per continuar un cap a Olot i l’altre cap a Girona. Aquests itineraris es van 

arribar a començar a construir, però la Guerra Civil del 1936-1939 en va 

paralitzar les obres. Durant el franquisme es va publicar un Pla Regional de 

Carreteres de Catalunya que sembla que va refondre aquells dos itineraris i, 

més o menys va servir per disenyar l’actual comarcal 141, de la qual també 

se’n van iniciar les obres i no es van completar. 

Posteriorment van venir els Planes de Desarrollo , un d’ells, el quart, en el seu 

Annex sobre Estructures i Serveis Urbans, va tornar a pronunciar-se per un 

disseny de l’Eix Transversal. Més tard les diputacions catalanes van prendre la 
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decisió i van crear una comissió mixta de les quatre diputacions amb el 

Ministerio de Obras Públicas y urbanismo,  la qual l’any 1975 va presentar el 

voluminós projecte titulat “El Eje Transversal de Catalunya, Tramo Lèrida-

Gerona ”, el qual tampoc es va executar mai. 

L’11 de juny de 1976 a Vic, es va celebrar un Acte del 8è Àmbit del Congrés de 

Cultura Catalana, l’Àmbit d’ordenació del Territori, que es va dedicar a l’Eix 

Transversal. Paral·lelament al país es van pronunciar ajuntaments i altres 

entitats. Però el debat, que semblava vigent i que en la prensa va tenir un ressò 

notori, es va esmorteir aviat amb l’anunci de la construcció d’un altre eix, 

L’EixPirinenc. 

Finalment, la carretera C-25 va ser un projecte de la Generalitat els anys 80. 

Era un projecte pensat per vertebrar el territori i unir, sense passar per l'àrea 

metropolitana de Barcelona, les comarques de Girona i de Lleida. Es va pensar 

des de la redacció del projecte en que fos una autovia, però al final no va ser 

així basant-se que els estudis de trànsit realitzats no donaven una densitat de 

circulació major de 10.000 vehicles diaris en una projecció de 10 anys. Així 

doncs es va construir amb característiques de via ràpida, és a dir, carretera de 

doble sentit de circulació, carril de vehicles lents on fos necessari i tots els 

encreuaments a diferent nivell com en les autovies. 

Es va anar inaugurant per trams i no va estar tot el trajecte en funcionament 

fins al 1997. La carretera quedà definitivament inaugurada el 12 de desembre 

de 1997, amb l'obertura del tram comprès entre les poblacions de Santa Maria 

d'Oló i Vic, després de 4 anys i de 12 inauguracions parcials, la primera de les 

quals havia estat el 22 de maig de 1993 en el tram Santa Coloma de Farners-

Brunyola. La seva construcció va anar a càrrec de la Generalitat de Catalunya, 

la qual és titular de la via. La velocitat mitjana és de 90 km/h i el màxim permès 

és de 100 km/h. Tot i ser una via ràpida que volia descongestionar el trànsit 

que circulava de banda a banda de Catalunya sense haver de passar per la 

regió metropolitana de Barcelona, de bon començament es va construir només 

amb una única calçada de dos carrils (un per a cada sentit) tot i que sovintegen 

els trams en què la via presenta tres carrils (amb un de central destinat a 

l'avançament de vehicles lents però que poden utilitzar els vehicles del sentit 
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contrari per a avançar). 

Als pocs mesos es va constatar que la via s'estava quedant petita. El trànsit ja 

superava els 10.000 vehicles dia amb l'agreujant que gairebé el 40% dels 

vehicles eren camions que van descobrir una veritable alternativa que els unia 

al centre de la península des de França sense haver de passar pel dens trànsit 

de la circumval·lació de Barcelona i el més important, sense pagar peatges. 

Amb el pas del temps i degut a la gran afluència de trànsit, aquesta carretera 

es convertia en una de les de més alta sinistralitat de tot Catalunya. En els 7 

primers anys es van produir 120 morts en accidents que, atès el caràcter de via 

ràpida, eren en la seva major part col·lisions frontals. La velocitat màxima és de 

100 km / h, fins i tot en zones muntanyoses i no té corbes tancades i peralts 

perillosos. Tot i això, la via s'ha demostrat insuficient per la quantitat de 

vehicles que hi circulen i perillós per als conductors. 

L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament per convertir-lo en 

autovia. Les obres, que es finançaran mitjançant l'anomenat peatge a l'ombra . 

Aquesta fórmula consisteix en que la concessionària assumeix el cost de l’obra 

però durant el període de concessió la Generalitat li pagarà un cànon en funció 

dels vehicles que hi transitin. 

4. Context administratiu 

 El Govern de la Generalitat va encarregar a l’empresa pública GISA la posada 

en marxa de totes les gestions per començar el desdoblament de l’Eix 

Transversal. Amb aquest gest necessari, el Govern dóna la primera empenta 

cap a la posada en marxa dels treballs que estaran acabats aproximadament 

cap a l’any 2013. 

Aquest projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant una 

concessió d’obra pública. En el cas de l’eix Transversal, la concessió abasta un 

període de 33 anys.  

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat a Cedinsa, societat liderada per FCC i 

Caixa Catalunya, les obres de desdoblament i explotació, pel sistema de 

peatge al'ombra, durant 33 anys de l'Eix Transversal, que unirà Lleida i Girona 
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per autovia sense necessitat de passar per Barcelona. 

Es tracta del desdoblament de la C-25, carretera de 150,6 quilòmetres que 

uneix l'Autovia A-2 a Cervera (Lleida) amb la mateixa Autovia A-2 al terme 

municipal de Caldes de Malavella (Girona). 

L'accionariat de Cedinsa està compost per les següents empreses: 

-  FCC 27,2% 

-  COPCISA 17,6% 

-  COMSA 17,6% 

-  COPISA 17,6% 

-  CAIXA DE CATALUNYA 20,0% 

Les obres de construcció del desdoblament de l'Eix Transversal de Catalunya 

s'han licitat en règim de concessió d'Obra Pública, incloent el contracte els 

següents conceptes: 

-  Redacció de projecte constructiu 

-  Construcció de la nova calçada 

-  Posada a zero i adequació a normativa del traçat existent 

-  Explotació per un termini de 35 anys de l'Autovia. 

El desdoblament de la C-25 es pot dividir en tres trams clarament diferenciats: 

Tram 1: Cervera - Manresa: 

Tram de 49,5 km dels quals 5,0 km ja estan desdoblats (Cervera - les Oluges 

4,4 km Variant de Manresa 0,6 km). En aquest tram hi ha tretze enllaços, una 

Àrea de Descans i una Àrea de Servei. 

Tram 2: Cervera - Vic: 

Tram de 46,0 km dels quals 3,0 km ja estan desdoblats (Variant de Manresa). 

En aquest tram hi ha setze enllaços, una Àrea de Descans i una Àrea de 
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Servei. 

Tram 3: Vic - Caldes de Malavella: 

Tram de 55,0 km dels quals 1,5 km són de nova doble calçada (per enllaçar la 

C-25 actual amb l'Autovia A-2 a Caldes de Malavella). En aquest tram hi ha 

catorze enllaços i una Àrea de Servei. 

Aquest tram és el que presenta major dificultat tècnica per l'orografia i és on es 

concentren la majoria de viaductes singulars i túnels. El tram Vic - Caldes de 

Malavella absorbeix el 51,2% del pressupost total de l'obra. 

És en aquest darrer tram on es troba el tram objecte d’aquest estudi.  

A continuació és mostra una imatge on es pot veure la ubicació del tram 3 i 

més específicament la ubicació del pas de l’Eix Transversal pel riu Gurri, 

objecte del nostre estudi. 

 

5. Conclusions

La presencia de tots els aspectes relacionats amb les mancances i defectes de 

l’actual via mostren la necessitat de desdoblar aquesta carretera per tal de 

garantir la circulació eficaç al llarg dels trams . Això comportarà que a l’annex 1 

es busquin alternatives per solucionar tots aquests problemes de forma eficient 

i sempre intentant garantir la millora de les qualitats de la via i la seva utilitat. 



 

 

ANNEX 1. ANÀLISI D'ALTERNATIVES 
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1. Objectiu 

En el present annex s’estudien les possibles alternatives per a donar solució al 

desdoblament de l’Eix Transversal en el seu pas pel riu Gurri. 

2. Alternatives plantejades 

Les alternatives plantejades són: 

A1. En primer lloc es proposa ampliar el viaducte existent. Aquesta opció fa que 

s’hagi de desviar tot el trànsit durant l’execució de les obres i, per altra banda, 

no assegura que el viaducte existent pugui suportar els esforços causats per la 

seva ampliació. Tant el càlcul estructural com l’execució de les obres serien 

possibles entrebancs. 

A2. En segon lloc es planteja la idea de copiar el viaducte del Gurri per la mà 

dreta (de menys a més PK) de l’existent però això suposaria un canvi de mà 

degut a que la traça des de l’enllaç Vic centre, anterior al viaducte, es projecta 

per l’esquerra de l’existent C-25. 

A3. La tercera alternativa és la de copiar el viaducte existent per tal de no 

modificar el traçat i per no influir en el trànsit d’aquest durant les obres 

d’execució. Aquesta alternativa també té un reduït impacte visual ja que no en 

produeix d’afegit respecte a l’impacte ja produït per l’existent Viaducte. 

3. Anàlisi multicriteri 

La metodologia utilitzada per elaborar l’anàlisi multi criteri és la que fonamenta 

el conegut Mètode Delphi. Es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i 

s’assignen uns pesos relatius a cada un d’ells, en funció de la seva 
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transcendència en l’anàlisi. Després es puntua cada alternativa en cada 

indicador, amb la qual cosa la suma de les puntuacions ponderades pels pesos 

suposa un resultat global i final que permet comparar les alternatives. 

En el mètode Delphi, la tasca de definir els indicadors i els pesos és feta per un 

grup d’experts seleccionat prèviament. En aquest anàlisis multi criteri, l’elecció 

d’indicadors i paràmetres es fa en funció dels objectius i prioritats del projecte a 

jutjar, intentant raonar i justificar la definició i assignació efectuades de la forma 

més objectiva. Mai es podrà eliminar un cert grau de subjectivitat aportat per 

l’autor del projecte, però cal recordar que la realitat de la subjectivitat és la base 

de projectar, i que el sentit comú ha de primar davant de tots els criteris de 

selecció. 

Un aspecte crític és l’elecció del pes específic de cada indicador. En l’anàlisi 

multi criteri elaborat, s’ha pretès equilibrar la relació entre els criteris econòmics 

i els funcionals i socials. 

S’ha realitzat un anàlisi multicriteri de les tres alternatives, que es presenta en 

els següents punts en forma de quadre. Un major pes implica major 

importància a criteri del redactor; major puntuació implica millor adaptació a la 

característica corresponent. 

3.1 Factors a valorar 

Els aspectes considerats per a valorar a l’anàlisi multicriteri han estat: 

• Seguretat: Aquest aspecte s’ha considerat el més important i per això se 

li ha assignat un 20% de la puntuació total. Dintre de seguretat s’engloba 

la seguretat vial i la seguretat dels usuaris que circulen per la via. 

• Cost: Aquest també es un aspecte important a tenir en compte i no 

només la valoració del preu final sinó de la rendibilitat que se li pot treure 

a la inversió a cadascuna de les alternatives. Per aquesta raó se li ha 

assignat un 20% del pes total. 

• Concordança amb l’obra existent i la resta del traçat: És un aspecte molt 

important ja que la nova infraestructura es veu completament 

condicionada per l’existent que es pretén desdoblar. És per això que se 

li assigna un 15%. 
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• Impacte ambiental: Tenint en compte l’entorn on es situa la 

infraestructura, qualsevol intervenció que es realitzi dintre d’aquest 

territori provocarà un impacte ambiental en l’entorn natural. Es per això 

que demolicions, aportacions de nous materials o destrucció de l’entorn 

poden suposar un fort impacte al territori on es realitzarà l’actuació. Per 

aquestes raons se li ha assignat un 15% sobre pes total. 

• Impacte visual: Aquest aspecte té també força importància ja que el 

projecte a executar es situa en un espai on la vegetació es força 

abundant, per aquest motiu l’impacte visual guanya força importància 

per no trencar amb homogeneïtat de l’entorn. Es per això que també li 

ha assignat 10% del pes total. 

• Dificultat tècnica: Aquest aspecte valora la dificultat tècnica d’execució 

de les diferents alternatives. Dintre d’aquí s’engloben aspectes com 

dificultat d’execució, accés als  materials o afecció sobre el procés 

executiu dels procediments constructius necessaris per dur a terme 

cadascuna de les propostes. Se li ha atorgat un 10% del pes total. 

• Trànsit durant les obres : Al tractar-se d’una infraestructura molt 

transitada. Aquest aspecte està molt relacionat amb la planificació 

d’execució que té cadascuna de les alternatives. Es per aquestes raons 

que se li ha assignat a aquest factor un 10% sobre el pes total. 

3.2 Valoració de les alternatives 

Es donarà valors de l’1 al 3 a les diferents alternatives segons els diferents 

factors a analitzar. L’alternativa més propera al 3 serà la considerada la més 

viable. 

 Ponderació A1 A1 

pond 

A2  A2 

pond 

A3 A3 

pond 

Seguretat 20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

Cost 20% 2 0,4 2 0,2 2 0,4 

Concordança 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Impacte 

Ambiental 

15% 3 0,45 2 0,3 2 0,3 

Impacte 10% 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
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Visual 

Dificultat 

Tècnica 

10% 1 0,1 2 0,2 3 0,3 

Trànsit obres 10% 1 0,1 1 0,1 3 0,3 

TOTAL 2,00 1,85 2,25 

 

3.2.1 Motius de la valoració 

Seguretat 

A1 2 Totes les alternatives han estat puntuades amb un 2 ja que totes 

contemplen la construcció d’un viaducte, estructura per la qual es 

considera mínimament perillós circular. En tot cas tots els viaductes 

projectats serien de la mateixa alçada per tant no suposarien  un gran 

perill pels operaris que treballessin en la seva construcció. 

A2 2 

A3 2 

 

Cost 

A1 1 S’han valorat totes dues alternatives amb un dos ja que el cost de 

realització d’un viaducte és sempre elevat però en aquests casos 

encara ho seria més ja que el trànsit de la via existent s’hauria de 

reconduir per camins que necessitarien cert tractament, senyalització, 

operaris,... Per altra banda en l’A1 el cost de càlcul estructural i 

possiblement de material d’execució seria molt elevat i el cost d’enllaç 

per al canvi de mà entre la nova calçada i l’existent de l’A2 també ho 

seria. 

A2 1 

A3 2 Aquesta alternativa rep un 2 ja que té un cost no tant elevat a les 

altres dues. En quant a trànsit no es veuria afectat, per tant, no 

suposaria un cost extra. Obviament el cost de realització d’un 

viaducte segueix sent elevat. 

 

Concordança amb l’estructura existent 

A1 3  



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 1. Anàlisi d’alternatives. 
  Pàg. 5 

A2 3 Totes 3 alternatives reben la puntuació màxima ja que les 3 copiarien 

el viaducte existent i seguirien la seva traça. Per tant totes les 

alternatives estan en plena concordança amb l’estructura existent. A3 3 

 

Impacte ambiental 

A1 3 Aquesta primera alternativa suposaria ampliar el tauler i posar algun 

tipus de reforç del tipus “costelles” per a que aquest pogués suportar 

més esforços sense l’actuació de més piles, per tant, al no haver de 

construir piles noves suposaria no impactar directament el terreny, per 

això ha obtingut la puntuació més alta. 

A2 2 Totes dues alternatives han rebut una puntuació mitjana ja que totes 

dues causen un cert impacte ambiental a l’haver de construir 

directament en el medi i al costat del riu. L’A2 no contempla una pila 

enmig del riu sinó que seguiria amb 5 llums com l’estructura existent. 

A3 2 

 

Impacte visual 

A1 3  

Cap de les alternatives presenta gairebé gens impacte visual ja que el 

viaducte existent ja n’és el causant i totes elles estarien en 

concordança visualment amb aquest. 

A2 3 

A3 3 

 

Dificultat tècnica 

A1 1 Aquesta alternativa seria la que presentaria una major dificultat 

tècnica degut a que comportaria actuar sobre l’estructura existent i 

trobar la manera de que aquesta funcionés pel doble d’esforços, cosa 

per la qual no ha estat dissenyada. 

A2 2 La segona alternativa estructuralment té una dificultat mitja degut a 

que la tercera llum del viaducte seria molt gran pel seu eixamplament 

en el punt on es projecta el seu traçat i ha de contemplar el canvi de 

mà de la carretera existent. 

A3 3 L’A3 no presenta gaire dificultat tècnica ja que copia l’A2 per un traçat 
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molt similar i la copia així que ens poden servis d’antecedents els 

càlculs de l’estructura existent. 

 

Trànsit obres 

A1 1 Totes dues alternatives necessiten actuar en l’obra existent i, per tant, 

suposen la desviació total del trànsit durant l’execució de les obres. 

És per això que reben la nota més baixa possible. 
A2 1 

A3 3 Aquesta opció no pretén actuar en el viaducte existent i, per tant, no 

en modifica el seu trànsit. 

 

4. Resultat de l’anàlisi 

Tal com hem vist la millor de les alternatives ha estat la A3. 

L’alternativa A1 és molt complicada tècnicament parlant tot i que podria haver 

estat una bona opció degut a la valoració com a obra. 

El trànsit ha estat un factor fluix en les dues alternatives A1 i A2 ja que totes 

dues contemplaven desviar el trànsit existent de la C-25 per camins secundaris 

que haurien d’haver estat correctament tractats per aquesta funcionalitat i això 

hauria suposat un sobrecost extra entre d’altres. 

L’A2 hauria estat una bona opció si el riu s’hagués eixamplat aigües amunt (per 

on està projectada l’A3) i no aigües avall però aquest factor sumat al fet que 

aquesta alternativa suposa un canvi de mà en la carretera existent fa que 

descartem aquesta opció en front la tercera. 



 

 

ANNEX 2. PLANEJAMENT I TRÀNSIT 
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1. Introducció 

En el present annex s’analitza el planejament urbanístic del municipi afectat, 

Folgueroles, i s’avaluen els aforaments de trànsit recopilats pel municipi de Vic. 

2. Planejament urbanístic 

el planejament municipal constitueix l’instrument d’ordenació dels territoris 

municipals, amb l’objectiu de definir l’estructura urbanística general dels 

municipis, la classificació del sòl i l’establiment dels règims jurídics 

corresponents a les distintes categories i la regulació de la urbanització, 

edificació i ús del sòl de la totalitat dels terrenys inclosos en el terme municipal. 

El municipi afectat per la construcció del nou viaducte que es projecta és 

Folgueroles. 

La traça discorre per sòl rústic on al planejament no hi ha prevista cap reserva 

de sòl per a cap tipus d’activitat. Així doncs, podem concloure que el projecte 

és compatible amb el planejament urbanístic del municipi. 

3. Trànsit 

S’ha agafat com a antecedent, d’estudi del trànsit, l’estudi de viabilitat vàlid per 

a justificar el desdoblament de l’Eix Transversal. En aquest estudi s’adopta com 

a any de posada en servei de la duplicació l’any 2013.  

Aquest inclou la determinació de les previsions sobre la demanda d’ús i 

incidència econòmica i social de l’obra en la seva àrea d’influència i sobre la 
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rendibilitat de la concessió, tenint en compte l’equilibri econòmic entre ambdues 

parts. 

3.1 Població propera 

Els municipis més propers a l’Eix Transversal han tingut creixements de 

població iguals o superiors a la mitjana de Catalunya els darrers anys. 

Segons dades de l’Idescat, la població de Folgueroles ha augmentat un 45%, 

passant a tenir quasi 2.700 habitants. 

Les comarques que travessa aquest eix viari tenen una activitat marcadament 

industrial i de serveis: d’Est a Oest el sector industrial perd pes respecte el 

sector de serveis degut als atractius turístics que presenten les comarques sota 

la marca de Costa Brava. En aquestes, el turisme és important als mesos 

estivals i les comarques d’interior als caps de setmana de tot l’any, amb turisme 

de caire més rural. 

L’Eix Transversal és una infraestructura de transport estratègica per al 

desenvolupament econòmic de les comarques que travessa i representa també 

una oportunitat per canalitzar els trànsits de vehicles lleugers i pesants de pas. 

3.2 Accidentalitat 

Es considera important remarcar que l’Eix Transversal com a carretera 1+1 era 

un punt negre de l’Estat amb 208 víctimes mortals durant els 14 anys de 

funcionament previs a les obres de desdoblament. 

L’índex de mortalitat dels accidents de L’Eix Transversal disminuirà 

significativament amb el desdoblament perquè els estàndards de seguretat 

d’una autopista són superiors als d’una via ràpida de calçada única, que és la 

tipologia actual de L’Eix Transversal. 

3.3 Demanda viària 

A la següent taula es presenten les dades obtingudes de l’aforament en el 

nostre tram: 

Punt 
aforamen
t 

PK Població IMD 
2003 

% VP 
2003 

IMD 
2004 

% VP 
2004 

Inc 
2002
-
2003 

Inc 
2003-
2004 

32518608 186,

4 

Vic-

Calldetene

s 

15.40

4 

18,5

% 

17.12

9 

17,9

% 

4,0% 11,2

% 
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Estació Municipi Secció IMD 
2004 

% VP IH100 FH100 Nivell de 
Servei 
H100 2004 

32518608 Vic-

Calldetenes 

1+1 17.12

9 

17,9

% 

1.523 8,9% D 
 

Com podem veure, es qualifica el tram amb un nivell de servei D, segons 

l’estudi de viabilitat. 

3.4 Previsions de trànsit futures 

La Normativa en vigor estableix que la secció estructural del ferm dependrà en 

primera instància de la intensitat mitja diària de vehicles pesats (IMDp) que es 

prevegi al carril de projecte a l’any de posada en servei, determinada 

mitjançant aquest valor la categoria de trànsit pesat resultant. 

Al ser una carretera de dos carrils i amb doble sentit de circulació, la Norma 

6.1.-IC Secciones de Firme estableix que al carril exterior es considera la 

categoria de trànsit pesat corresponent a tots els vehicles pesats que circulen 

en aquest sentit. 

Tenint en compte les dades de trànsit s’han calculat les intensitats màximes 

diàries de pesats (IMDp) per a l’any 2013 de posada en servei mitjançant la 

fórmula:  

partimentPesantsFHP
IMD

IMDp Re
2011 %% ××=

 

Amb les intensitats de pesats obtingudes s’estableix la categoria de trànsit 

pesat en base als intervals definits a les taules 1A i 1B de l’apartat 4 de la 

Norma 6.1.-IC i que es reprodueix a continuació: 

CATEG. T00 T0 T1 T2 T31 T32 T41 T42 

IMDp >4000 
<4000 

>2000 

<2000 

>800 

<800 

>200 

<200 

>100 

<100 

>50 

<50 

>25 
<25 

 

La IMD i el percentatge de pesants per a l’any de posada en servei, així com la 

intensitat mitjana diària de vehicles pesants (IMDP) que es preveu al carril de 
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projecte, l’any de la posada en servei (2013) i la categoria de trànsit en els 

subtrams de l’eix transversal figuren a la taula següent: 

Des 
d'enllaç Fins enllaç Longitud 

IMD 

2013 
%P 

IMD_P 

2013 

IMD_P 
2013 Categoria de 

trànsit pesant 
Carril  

projecte 

Enllaç Vic 
centre ctra 
B-522 

Enllaç Vic 
este ctra: C-
153 

1,6 25.739 13,8 3.559 1.780 T1 

 

Segons s’extrau d’aquests resultats, l’any de posada en servei, es preveu una 

categoria de trànsit pesant T1 (entre 800 i 2000 veh/dia), passant així d’un 

nivell de servei D a un nivell de servei C, gràcies al desdoblament de la 

carretera en qüestió. 

3.5 Conclusió 

Així doncs, queda més que justificada l’actuació de desdoblament de l’Eix 

Transversal C-25 des del punt de vista del trànsit que es classifica amb la 

categoria T1. 
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1. Introducció 

El present annex pretén descriure la geologia per on discorre el tram del nostre 

projecte. 

S’ha analitzat, des d’un punt de vista geològic-geotècnic, la traçada proposada, 

definir els talussos dels desmunts i els rebliments, els mètodes d’excavació i 

l’aprofitament dels materials excavats. Per compensar un possible dèficit de 

terres també s’han investigat i proposat préstecs a prop de la traçada que 

aportin materials per a la construcció del nucli dels rebliments i de l’esplanada. 

Per a la realització d’aquest annex s’han consultat i analitzat els apartats de 

geologia i geotècnia dels diversos projectes de l’actual Eix Transversal, dins del 

tram que ens afecta, a més dels estudis previs i informatius per a la realització 

del present projecte. 

En concret, s’han emprat els projectes que s’indiquen en el següent quadre: 

Projectes “as built” de la c-25. Eix Transversal 

Tram Número Enginyeria Data Clau 

Gurb - Calldetenes 1 Taller d’Enginyeries gen-94 nb-9005-oe 

Avantprojecte de construcció i explotació i projec te de traçat. 
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Desdoblament c-25 

Gurb – Sta. Coloma de 

Farners 

1 
Cedinsa set-06 ac-dc-05068 

 

Juntament amb els projectes anteriors s’han consultat i analitzat els mapes 

geològics que poguessin ser d’interès per a la zona d’estudi. 

• Full Núm. 35 (Barcelona) del Mapa geològic d’Espanya. Escala 1:200.000 

IGME, any 1984. 

• Full Núm. 332 (Vic) del Mapa geològic d’Espanya. Sèrie Magna. Escala 

1:50.000. IGME, any 1983. 

• Full Núm. 35 (Barcelona) del Mapa geològic General. Escala 1:200.000. 

IGME, any 1973. 

• Full Núm. 35 (Barcelona) del Mapa de roques i minerals industrials. Escala 

1:200.000. ITGE, any 1998. 

• Full Núm. 35 (Barcelona) del Mapa hidrogeològic d’Espanya. Escala 

1:200.000 ITGE, any 1995. 

• Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya. Escala 1:250.000. Servei 

Geològic de Catalunya, any 1992. 

2. Context geològic 

Des d’un punt de vista geològic, la traçada descansarà sobre el sector 

occidental, que forma part de la depressió de l’Ebre. 

Aquest sector està format per una sèrie paleògena (eocena) que descansa 

discordant sobre un substrat granític. La part inferior de la sèrie és d’origen 

continental i està formada per materials detrítics de color vermellós i la superior 

per calcàries margoses gris blavós d’origen marí. En aquests materials s’han 

definit quatre formacions geològiques i geotècniques anomenades de la més 

antiga a la més moderna: E1, E2, E3 i E4. Les tres primeres estan formades per 
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gresos, amb proporció variable de conglomerats i lutites que predominen a 

zones, i la E4 per calcària margosa amb una intercalació de gres silícic situada 

a prop de la seva base. 

També hem detectat la presència de sauló i de dipòsits quaternaris. 

Tots aquests materials es descriuen a continuació: 

2.1 Formació J. Sauló 

Correspon al material procedent de la meteorització “in situ” del substrat 

granític, format per una sorra de gra mitjà-gruixut amb contingut variable de 

llim, grava i escassos bolos arrodonits de granit menys meteoritzat. És de color 

marró clar rosat i els grans de sorra i grava estan formats por feldspats i 

quarsos i, en menor proporció, per miques que es meteoritzen més perquè són 

més vulnerables a l’acció química i meteòrica. El canvi entre el sauló i el 

substrat granític es produeix de forma progressiva, des d’un granit amb 

meteorització grau IV, que conserva intacta la textura granítica, fins al sòl 

residual on no es reconeix la textura original. 

El procés de meteorització, que ha donat lloc a aquest material, ha estat molt 

intens i generalitzat a la zona i ha estat afavorit per la mida del gra, mitjà-

gruixut de la roca mare, que facilita la desagregació dels components de la 

roca, i a la seva composició biotítica amb una alta proporció de feldspats, 

minerals fàcilment meteoritzables per alteració química. La fracturació del 

massís rocós també contribueix a un major desenvolupament de la 

meteorització per tal com facilita l’entrada dels agents meteors, 

fonamentalment de l’aigua. La seva potència arriba a assolir els 40-50 m, tot i 

que en general és menor, al voltant de 10-20 m. 

2.2 Formació E1 

És una alternança, en paquets mètrics i decimètrics, de gres blanc o marró clar 

i de lutita marró vermellós ocasionalment nodulosa. Els paquets de gres 

presenten granulometria de fina a gruixuda, tenen gruixos d’entre 0,5 i 5-6 m i 

formen cossos plans amb forma lenticular on els plans d’estratificació són molt 

irregulars perquè es corresponen amb superfícies erosives de paleolleres. 
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Al mur de la Formació E1, que descansa de forma discordant sobre granits 

meteoritzats i rubefactats, són més abundants els nivells lutítics que van 

disminuint de gruix i freqüència cap al sostre fins arribar a desaparèixer. 

Els nivells lutítics són més meteoritzables que els paquets de gres, fet que 

queda reflectit en el paisatge creant un relleu estructural característic de capes, 

“dures” i “toves”, amb baix cabussament. Aquesta disposició també es reflecteix 

als talussos de desmunt de la carretera C-25, on es produeixen caigudes de 

blocs de gres per soscavació de la seva base a causa de l’erosió meteòrica del 

nivell lutític infrajacent. 

2.3 Formació E2 

La forma un gres conglomeràtic, massiu, de color marró rosat o vermellós amb 

intercalacions de nivells decimètrics de conglomerats amb còdols de fins a 20 – 

30 cm. Els seus plans d’estratificació estan molt poc marcats i són molt 

escassos, difusos i irregulars, fet que li confereix al conjunt del material un 

aspecte massiu. A causa de la seva major resistència a l’erosió constitueix, a 

nivell regional, un nivell dur que ha originat una destacada cresta d’orientació 

nord-sud que creua perpendicularment la traçada. 

Els seus contactes amb les Formacions E1 i E3 són difusos perquè es 

produeixen de forma progressiva amb una desaparició, contacte amb E1, o 

aparició, contacte amb E3, de nivells lutítics i la seva potència gira al voltant 

dels 200 m. 

2.4 Formació E3 

La sèrie detrítica d’origen continental, esmentada més amunt, acaba amb la 

Formació E3, constituïda per una sèrie de paquets mètrics de gres, de gra 

gruixut, i microconglomerat de color marró clar que contenen nivells, de 

centimètrics a decimètrics, de lutita marró vermellós. En conjunt, la Formació E3 

constitueix una sèrie tabular estratificada, tot i que amb plans d’estratificació 

irregulars i poc marcats. El contacte amb la Formació E4 és net i s’ha situat en 

el canvi litològic corresponent a l’aparició de les calcàries noduloses i 
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calcarenites de la base de la Formació E4 i s’estima que la seva potència gira al 

voltant dels 30 - 40 m. 

2.5 Formació E4 

Constitueixen la culminació de la sèrie eocena i es caracteritza per un canvi 

radical de les condiciones de sedimentació, que passa de continental a marina 

amb aparició de litologies essencialment carbonatades. La Formació E4 forma 

el substrat rocós de tota la zona que hi ha al voltant de la Plana de Vic. Està 

constituïda per nivells mètrics de calcària margosa de color gris blavosa; 

aquests paquets, que de vegades són massius i d’altres tenen un aspecte 

nodulós molt característic, formen una sèrie estratificada en bancs de 0,5 a 2 – 

3 m, amb plans d’estratificació nets, tot i que ondulats a causa de les petjades 

de càrrega. A prop de la base hi ha una intercalació de gres silici blanc de 6 – 8 

m de gruix d’aspecte massiu i molt resistent a l’erosió la qual cosa ha provocat 

la formació d’una cresta lineal de direcció nord-sud que destaca en el paisatge. 

Constitueixen el substrat rocós de tota la zona de la Plana de Vic, on el 

recobriment de sòls en general és escàs, tot i ser molt uniforme. La seva 

potència a la zona d’estudi és de diversos centenars de metres. 

2.6 Dipòsits quaternaris 

S’han diferenciat quatre tipus de dipòsits de sòls quaternaris en funció del seu 

origen, litologia, situació geogràfica i posició topogràfica. Els diferents tipus de 

sòl quaternaris s’han agrupat en quatre formacions anomenades:  

 

Formació QP. Dipòsits de la Plana de Vic 

Formació QC. Dipòsits col·luvials 

Formació QR: Dipòsits al·luvials de fons de riera 

2.6.1 Formació QP. Dipòsits de Plana de Vic 
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En aquesta formació s’han agrupat els sòls quaternaris que apareixen als 8 

quilòmetres inicials del tram que discorren, íntegrament, pel fons de la zona 

central de la Plana de Vic. 

Es caracteritzen pel seu origen mixt (al·luvial, col·luvial, eluvial) a causa de 

l’acció de petits cursos d’aigua, aportaments laterals dels vessants i 

meteorització “in situ” del substrat eocè. 

Presenten una litologia comuna, corresponent a llims o argila marró i gris clar 

amb contingut variable de sorra i grava que arriba a predominar en algunes 

zones determinades i formen un recobriment força continu i de poc gruix que 

només arriba a assolir els 2 – 3 m en algunes zones deprimides i és menor a la 

resta. 

2.6.2 Formació QC. Dipòsits col·luvials 

Corresponen a sòls d’origen col·luvial originats per processos de vessant que 

s’acumulen als peus i a les zones baixes. 

La seva litologia és variada en funció del substrat on es desenvolupen. En 

general, corresponen a sorres de color marró amb contingut variable de llim, 

grava i bolos que solen ser angulosos; en algunes zones les graves i els bolos 

apareixen en una matriu sorrenca-llimosa lleugerament cimentada. Aquests 

materials apareixen a la part central del tram on existeix un major relleu que 

ocupa zones discontinues i localitzades, amb un gruix màxim observat de 8 – 9 

m que puntualment pot ser més gran, tot i que en general no supera els 2-3 m 

de potència. 

2.6.3 Formació QR. Dipòsits al·luvials de fons de riera  

Són dipòsits de sòls d’origen al·luvial que estan situats al fons de les rieres i 

valls principals. S’han originat per arrossegament, en general petit, i posterior 

dipòsit en un règim torrencial de funcionalitat breu i intensa. 

Les litologies són de sorra i grava subarrodonida, de color marró, en una matriu 

llimo-sorrenca; en aquesta zona les rieres són estretes i estan encaixades, amb 
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un gruix de sediments petit (3-4 m) que només, puntualment, supera els 5 – 6 

m. Aquests materials s’han observat al fons de les principals rieres. 

3. Esplanada 

Als efectes de definir l'estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres 

categories d'esplanada a partir del mòdul de compressibilitat en el segon cicle 

de càrrega (Ev2): 

Categoria d’esplanada E1 E2 E3 

Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 

 

La Norma només contempla la formació d'esplanades E2 i E3 en carreteres 

amb categoria de trànsit pesat T1. 

A fi d'unificar les categories d'esplanada, s'opta per dissenyar el ferm amb 

categoria d'esplanada E3. 

La formació de l'esplanada depèn del tipus de sòl de l'explanació o de l'obra de 

terra subjacent, i de les característiques i gruixos dels materials disponibles. 

Per poder assignar als sòls de l'explanació o de l'obra de terra subjacent una 

determinada classificació hauran de tenir un gruix mínim de 1 m del material 

classificat; en cas contrari, s'assignarà la classificació immediatament inferior. 

D’acord amb l’estudi geològic, a tot el tram d’estudi trobem sòl tolerable. 

La formació de l’esplanada serà la següent segons la procedència dels 

materials: 

• DESMUNTS I TERRAPLENS 

Sòl Tolerable :  30 cm de sòl estabilitzat “in situ” S-EST3 

         30 cm de sòl seleccionat tipus 2 

• Roca :               30 cm de sòl estabilitzat “in situ” S-EST3 
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Finalment s’efectuarà un reg de curat sobre la superfície acabada del sòl 

estabilitzat in situ tipus 3. 

4. Sismicitat 

La perillositat sísmica es defineix segons la normativa de construcció 

Sismorresistent NCSP-07. Es poden observar les zones afectades mitjançant el 

mapa de perillositat sísmica (Figura 1). Aquest, s’obté utilitzant la Norma de 

Construcció Sismorresistent NCSE-02, on es defineix el valor ‘ab’, acceleració 

sísmica bàsica, expressada en relació al valor de la gravetat ‘g’ i el coeficient 

de contribució ‘K’. Tot i que l’àmbit d’aplicació de les normatives NCSE-02 i 

NCSP-07 és diferent, el mètode  de càlcul és el mateix per ambdues. 

L’acceleració sísmica bàsica, ab, és un valor característic de l’acceleració 

horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 

500 anys. El paràmetre K (coeficient de contribució) té en compte la influència 

del tipus de terratrèmol esperat a la zona d’estudi. 
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Segons la normativa sismorresistent, no serà necessària la consideració de les 

accions sísmiques quan el valor de l’acceleració horitzontal bàsica compleixi el 

següent requisit: 

ab< 0,04 g 

L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de l’acceleració sísmica bàsica 

mitjançant la següent formulació:  

ac = S·ρ·ab 

On: 

ab: acceleració sísmica bàsica. 

ρ: coeficient adimensional de risc, en funció del període de vida en anys pels 

que es projecta la construcció. 

S: coeficient d’ampliació de terreny. 

On: 

Per ρ·ab ≤ 0.1g  S=C/125 

Per 0,1g ≤ ρ·ab ≤ 0.4g S= C/125 + 3.33 (ρ·ab/g – 0.1) (1-C/125) 

Per 0,4g ≤ ρ·ab   S=0,1 

on C és un coeficient que depèn de les característiques geotècniques del 

terreny.   

La següent taula mostra la relació entre els diferents valors d’acceleració 

sísmica horitzontal (ab), el paràmetre K i els municipis principals  afectats pel 

traçat, sempre i quant tinguin un valor ab igual o major a 0.04g (s’expressa en 

relació amb el valor de la gravetat).  

Municipi ab/g Coeficient 

Folgueroles 0,06 1,0 
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D’acord amb la classificació de la construcció, tenint en compte l’ús al qual es 

destina i el dany que podria ocasionar la seva destrucció, les estructures es 

classifiquen com d’importància ‘normal’ o ‘especial’. Per tant, segons la 

normativa, el valor ρ (coeficient de risc) resultarà igual a 1,00 en les normals i, 

1,30 en les especials. Pel criteri de classificació s’ha tingut en compte 

l’envergadura de l’estructura en relació directa amb el dany que causaria la 

seva destrucció. 

Tenint en compte les característiques geològiques i geotècniques de la zona 

d’estudi, s’han classificat els materials aflorants a les diferents unitats. Cada 

unitat es classifica segons el tipus de terreny, i així es pot establir un valor del 

paràmetre C.  

S’ha assignat als materials aflorants els següents valors del paràmetre C:  

Litologia Tipus de terreny Coeficient C 

Qp: Dipòsits de la Plana de Vic IV 1,6 

Qr: Dipòsits al·luvials de fons de riera IV 2,0 

QC. Dipòsits col·luvials. Quaternari IV 1,8 

E4: Calcàries margoses I 1,0 

E3: Alternança de gresos i lutites I 1,0 

E2: Gres conglomeràtic massiu I 1,0 

E1: Gres amb nivells d’argil·lita i lutita I 1,0 

J: Sauló: sorra amb una mica de llim III 1,6 

 

Atès que, l’acceleració sísmica bàsica (ab) de la zona i, l’acceleració sísmica de 

càlcul (ac) de les estructures compleixen: 

ab≥ 0,04 g 
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ac≥ 0,04 g 

Serà necessària la consideració de l’acció sísmica a efectes de càlcul a les 

estructures. 
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1. Introducció 

En el present annex es determinen els cabals provocats per la pluja a la conca 

interceptada pel traçat del nou viaducte de la C-25 al pas pel riu Gurri, els quals 

serviran de base per als corresponents sistemes de drenatge. 

El càlcul dels cabals es realitza 

2. Climatologia 

L’ estudi climatològic s’ ha realitzat a partir de les dades recollides al “Instituto 

Nacional de Meteorología” (I.N.M.) de les estacions pluviomètriques i 

termomètriques situades a la zona de projecte. Amb la informació obtinguda s’ 

ha procedit a seleccionar les estacions més representatives, tal i com es 

justificarà en els punts següents. Per a la classificació climàtica s’ ha utilitzat la 

publicació “Caracterización agroclimática de la provincia de Barcelona”, 

realitzada i editada pel “Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”, de l’ 

any 1988. 

La fase inicial de l’ estudi climatològic ha constat d’una recollida de les dades 

existents al I.N.M. de les estacions meteorològiques més representatives de l’ 

àrea de projecte, ja sigui per motius de proximitat a la traça o a les conques d’ 
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aportació de les lleres que la creuen, o per motius de volum d’ informació (no s’ 

ha seleccionat cap estació amb menys de 10 anys complerts de dades). 

Les estacions consultades han sigut les indicades a la taula següent: 

 

En funció de les dades obtingudes, s’ observa que el règim tèrmic de la zona es 

caracteritza per un hivern fred, amb una mitja entorn els 5.7ºC i registres molt 

freqüents sota zero entre els mesos de Novembre i Febrer. El valor mig de les 

mínimes es troba entorn el 6ºC, mentre que el de les màximes puja als 13ºC.   

Els estius resulten no excessivament càlids, amb mitges de 23ºC i màximes 

entorn el 40ºC, centralitzades als mesos de Juliol i Agost. El valor mig de les 

mínimes no arriba als 16ºC, en quant les màximes no superen els 30ºC.  

La temperatura mitja anual se situa en els 12.5ºC, variant entre els 4.3ºC al 

mes de Gener i els 21.6ºC al Juliol. 

Per últim, la oscil·lació tèrmica anual, entesa com la diferència entre la mitja de 

les màximes del mes més càlid (Juliol), i la mitja de les mínimes del mes més 

fred (Gener), és de 22.1ºC.   

Les següents taules reflecteixen les dades a partir de les quals s’ han obtingut 

les característiques tèrmiques de la zona de projecte: 

Nº Nom Nº anys 
complerts 

Sèrie més 
llarga 

2ª sèrie més 
llarga 

347 VIC 22 1953-1974 - 
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3. Hidrologia   

En aquest apartat es recullen totes les dades pluviomètriques de la zona 

d’estudi necessàries per al posterior dimensionament del drenatge. 

3.1 Pluviometria 

Les estacions pròximes a la zona de projecte amb dades pluviomètriques les 

recull la següent taula, a la qual s’ indiquen el tamany i longitud de les series de 

dades corresponents a cada estació. 
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Les precipitacions a la zona de projecte son considerables, amb una mitja 

anual de 657mm. El Règim pluviomètric posa de manifest la existència de dos 

períodes de pluges compresos entre el mesos de Abril – Juny i Agost – 

Octubre, amb precipitacions mensuals superiors a 65mm. Els valors mínims 

corresponen als mesos de Gener i Juliol, amb precipitacions mitges entorn els 

30-40mm. Per tant, es pot afirmar que les precipitacions a l’ àrea de projecte 

son significativament superiors a la primavera i a la tardor.  

Pel que fa a les precipitacions en forma de neu, la seva freqüència és escassa, 

amb una mitja anual màxima de 2.8 dies i concentrats als mesos de Gener i 

Febrer; pel motiu del qual, la incidència d’ aquest fenomen a la zona es pot 

considerar pràcticament menyspreable. 

De la mateixa manera, la calamarsa es produeix amb molt baixa freqüència,  

amb mitges anual que no arriben a 1 dia. D`altra banda, la presència de 

tempestes sí té més rellevància, enregistrant-ne major intensitat als mesos d’ 

estiu. A continuació, es presenta un resum de les dades pluviomètriques 

obtingudes de l’estació meteorològica: 

 

Nº Nom Província Longitud Latitud Altitud

347 VIC BARCELONA 2º 16' E 41º 56' 484 
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3.2 Càlcul de cabals 

En el present apartat es realitzarà una descripció del mètode emprat per 

calcular els diferents cabals de càlcul que seran d’utilitat per al dimensionament 

dels diferents elements de drenatge a disposar en el present projecte. 

La magnitud final dels diferents cabals de càlcul a utilitzar s’obté a partir dels 

següents passos: 

1. Primerament es determinen les màximes precipitacions 

diàries per a diferents períodes de retorn. 

2. Posteriorment, a partir de les dades de pluviometria 

anteriors i de diverses dades referents al terreny afectat pel 

traçat, es procedeix a calcular els diferents cabals de 

càlcul. 

Per a obtenir els valors de les precipitacions màximes diàries hem utilitzat el 

mètode gràfic que consisteix en utilitzar els mapes d’isomàximes de precipitació 

publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Els plànols que s’utilitzaren 

s’adjunten a l’apèndix 1 del present annex. 
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3.2.1 Precipitació màxima diària assignada a la conca 

El valor de precipitació màxima diària que se li assigna a cada conca depèn de 

com s’hi distribueixin les diferents isomàximes de l’ACA. 

Amb l’ús d’eines de SIG, s’han obtingut valors suficientment ben aproximats de 

valors de precipitació màxima diària, i per a diferents períodes de retorn (5, 10, 

25, 50, 100 i 500 anys). 

Els resultats que s’obtingueren foren multiplicats pel factor reductor ka, que 

depèn de la superfície de la conca, per tal d’obtenir les precipitacions màximes 

diàries de càlcul per a cada conca (P’d). El coeficient reductor ka pot presentar 

els següents valors: 

  ka = 1 per A ≤ 1 

  ka = 1- log A
15

;  per a 1 < A ≤ 3000 

on: 

  ka factor reductor de la pluja diària. 

                      log A  logaritme decimal de l’àrea (en km2). 

Com ja s’ha esmentat, els càlculs queden representats en els plànols que 

s’adjunten a l’apèndix 1 del present annex. 

3.2.2 Definició de les conques de drenatge. Característiques físiques 

La conca utilitzada per al càlcul del cabal del disseny assignada al viaducte del 

Gurri és la que nombrem conca A.  

Els paràmetres físics que ens seran de major utilitat alhora de calcular els 

diferents cabals de càlcul són els següents: 

• L’àrea de la conca. 

• El pendent de la conca, que s’obtindrà a partir del seu desnivell i 

de la longitud de la llera. 
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• El llindar d’escorrentiu (P0), que representa el valor de precipitació 

a partir del qual l’aigua circula per la superfície. El seu valor depèn 

de la tipologia i usos del sòl de cada conca. 

• El temps de concentració (Tc), que es defineix com el temps 

màxim que triga l’aigua en arribar al punt de desguàs de la 

mateixa en forma de vessament superficial. 

Els valors del llindar d’escorrentiu (P0) de la conca s’han de multiplicar per un 

coeficient corrector, fixat en 1,3 per Catalunya, segons estableix l’Agència 

Catalana de l’Aigua en les “Recomanacions pel disseny d’infraestructures que 

interfereixen amb cursos fluvials” de gener de 2004. Aquest coeficient reflexa la 

variació regional de la humitat habitual en el sòl al començament de les 

avingudes significatives, i inclou una majoració (de l’ordre del 100%) per evitar 

sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del 

tractament estadístic del mètode. 

Per obtenir el temps de concentració (Tc) podem utilitzar la següent expressió 

(Fórmula de Témez): 

76,0

4/13,0 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅=

J
LTc  

on: 

 Tc Temps de concentració de la conca expressat en hores; 

 L Longitud del curs principal de la conca; 

 J Pendent mitjà del curs principal en tant per u. 

Per a les conques amb un grau d’urbanització superior al 4% l’Agència 

Catalana de l’Aigua recomana aplicar un coeficient corrector a l’expressió 

anterior: 

( )

76,0

4/13,0
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1
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅⋅

−+
=
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on m representa el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u. 
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Els diferents valors de percentatge urbanitzat per a cada conca s’han 

determinat a partir de dades d’usos del sòl obtingudes mitjançant eines de SIG 

(Sistemes d’Informació Geogràfica). 

3.2.3 Resultats 

Finalment, els resultats obtinguts per a la conca A son: 

Q10= 248,50 m3/s 

Q50= 529,20 m3/s 

Q100= 675,30 m3/s 

Q500= 1078,20 m3/s 

4. Drenatge  

El present apartat pretén donar solució al drenatge del projecte d’estudi. 

Es pretén duplicar el viaducte existent OF 183.6 i per tal d’optimitzar-ne el 

desguàs, executar dos nous calaixos: OD 183.4A i OD 183.4B. 

4.1 Justificació de la solució adoptada 

La conca del riu Gurri és actualment objecte d’un estudi de Planificació de 

l’Espai Fluvial (PEF). L’objectiu general de les PEF és avançar en la resolució i 

ordenació de diversos conflictes hidràulics, ambientals i morfodinàmics 

vinculats a la gestió de l’aigua i el medi hídric de l’espai fluvial. Per aquest 

motiu les PEF necessiten disposar d’un diagnòstic referit a l’estat actual de les 

xarxes fluvials principals de les conques catalanes en les diferents dimensions, 

i el planejament i proposició de solucions de caràcter integral. Un dels 

principals objectius de tots els treballs de Planificació d’espais fluvials és el de 

determinar els cabals de disseny de la conca i delimitar les zones inundables 

per a diferents períodes de retorn. 

És per aquest motiu que el cabal que s’ha usat per la modelització de la llera 

del Gurri és el que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens ha facilitat 

mitjançant un model HEC-RAS del riu Gurri realitzat amb l’objectiu d’elaborar el 
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corresponent PEF. S’ha de dir que el model HEC-RAS del riu Gurri que en el 

seu dia facilità l’ACA. 

Els model hidràulic HEC-RAS que s’ha realitzat demostra que el traçat actual 

de la C-25 actua com a barrera del curs del riu Gurri en el cas d’avinguda per a 

T=500 anys que. En tal cas, segons el model hidràulic de l’ACA, es generaria 

un cabal de 1.078,2 m3/s. L’efecte barrera es produeix a causa de que el 

terraplè actual de la C-25 envaeix completament la zona inundable del riu Gurri 

per a T=500 anys. L’efecte barrera produeix una gran sobreelevació de la 

làmina lliure de l’aigua que provoca que aquesta inundi la plataforma de l’actual 

C-25 al voltant d’un punt baix que la traça presenta just abans del l’actual 

viaducte del Gurri. 

Per tal de solucionar la situació actual s’hauria de demolir l’actual viaducte i 

construir-ne un de força més llarg per així disminuir la longitud de terraplè dins 

de la llera del riu Gurri i alliberar a aquesta d’obstacles. En conseqüència, pel 

desdoblament s’hauria de construir un viaducte paral·lel de la mateixa longitud. 

Però queda clar que actualment executar aquesta solució resulta força inviable 

ja que, a part d’un important encariment de l’obra, s’hauria de tallar l’actual 

carretera C-25 en un llarg tram, fet que provocaria greus problemes en el 

trànsit. A més, l’alliberament total de la llera suposaria, donat el cas, un 

agreujament important de la situació aigües avall del viaducte del Gurri. 

És per aquest motiu que s’ha decidit duplicar l’actual viaducte, tot i sent 

plenament conscients que aquesta solució no és hidràulicament suficient. A 

més, per tal de millorar lleugerament el drenatge del viaducte del Gurri (OF-

183.6) s’executaran en el terraplè anterior al viaducte dos calaixos consecutius 

de dimensions 6x3 m (OF-183.4A i OF-183.4B). 

4.2 Condicionants  

Els criteris que s’han seguit per al dimensionament de les diferents obres de 

drenatge transversal són els que estan exposats a les “Recomanacions per al 

disseny d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials, juny 2004. 

Agència Catalana de l’Aigua”.  
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Les citades recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) defineixen 

el criteri de càlcul per a seguir en cada cas tenint en compte la magnitud del 

cabal de disseny i el concepte de danys a tercers catastròfics que, segons la 

“Instrucción 5.2-IC  Drenaje Superficial de Carreteras MOPU1990 (5.2-IC)”, es 

produeixen quan es dóna la circumstància de risc de pèrdues de vides 

humanes o greus danys personals. 

4.3 Càlculs 

Quan el cabal del curs d’aigua interceptat per la infraestructura a analitzar és 

superior a 200 m3/s per a un període de retorn de 500 anys o existeix risc de 

danys catastròfics s’haurà d’estudiar el comportament hidràulic a l’entorn de 

l’obra mitjançant un model matemàtic de règim gradualment variat com HEC-

RAS o altres professionalment reconeguts per a aquest fi.  

El treball amb models matemàtics requereix la definició de la geometria de la 

llera interceptada, de les planes d’inundació i de les estructures que 

interfereixen el flux; la definició d’una sèrie de coeficients (coeficients de 

pèrdues localitzades, coeficients de rugositat), i la definició d’unes condicions 

de contorn. 

L’estudi hidràulic de la llera s’ha efectuat a partir de la realització d’un model 

hidràulic HEC-RAS. Aquest model ha servit per a delimitar les zones 

inundables amb cabal de 500 anys de període retorn, tant per a la situació 

futura (amb el desdoblament executat), com en el cas de no existir-hi la 

carretera C-25. A més, també s’han delimitat les zones inundables per T=10 

anys per a la situació futura. 

4.3.1 Càlcul hidràulic de lleres modelitzades mitjançant HEC-RAS 

Com ja s’ha comentat, totes les lleres amb cabals de càlcul superiors als 50 

m3/s s’han calculat hidràulicament mitjançant un mòdul en règim gradualment 

variat que presenta el programa HEC-RAS. 

A continuació es recullen els resultats extrets dels diferents models realitzats 

mitjançant l’HEC-RAS. Dels perfils que en resulten s’han extret els límits 

d’inundació per a un període de retorn T=500 anys, tan per a la situació futura 
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com pel cas de no existir la C-25, i els límits per a T=10 anys en el cas de 

situació futura. Aquests perfils juntament amb les corresponents zones 

inundables s’adjunten dins de l’apèndix 1 del present annex. 

Els perfils utilitzats en els models s’han obtingut a partir de diverses dades: 

- Cartografia de detall 1:1000 facilitada per GISA. 

- Cartografia 1:5000 facilitada per GISA. 

Els coeficients de rugositat de Manning (n) adoptats per als diferents models 

s’han extret a partir de les “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”. En el cas del present projecte s’han utilitzat els 

següents coeficients de Manning: 

- 0,02 pel formigó de les obres de drenatge. 

A continuació es mostren els diferents resultats extrets de la modelització del 

riu Gurri, tant per T=500 anys en cas de llera natural i C-25 desdoblada, com 

per T=10 anys en cas de C-25 desdoblada. 

RESULTATS EN CAS DE LLERA NATURAL (SENSE LA CARRETERA C-25) 

Perfil longitudinal de la llera (T=500 anys) 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

Annex 4. Hidrologia i drenatge. 
  Pàg. 12    

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
446

448

450

452

454

456

458

Conca A - Riu Gurri       Plan: Estat Natural - Reg Lent

Main Channel Di stance (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)
Legend

EG  Q500=1078.2 m3/s

WS  Q500=1078.2 m3/s

Crit  Q500=1078.2 m3/s

Ground

GURRI C-25



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

Annex 4. Hidrologia i drenatge. 
  Pàg. 13    

Taula de resultats (T=500 anys) 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

C-25 1665 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 452.17 457.61 457.76 0.002214 1.58 670.23 406.37 0.22
C-25 1615 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 452.01 457.41 457.61 0.003588 1.92 560.54 370.66 0.27
C-25 1565 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.85 457.24 457.43 0.003441 1.91 551.48 331.63 0.27
C-25 1515 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.69 456.84 457.19 0.006202 2.44 428.84 288.16 0.35
C-25 1465 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.53 456.75 456.97 0.002651 1.62 518.99 229.7 0.23
C-25 1415 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.37 456.48 456.81 0.004037 2.04 431.06 193.24 0.29
C-25 1365 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.21 456.36 456.59 0.003755 2.12 508.11 257.66 0.3
C-25 1315 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.05 455.69 455.58 456.25 0.013199 3.33 325.35 231.47 0.5
C-25 1265 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.89 455.43 455.74 0.00552 2.07 455.35 303.74 0.31
C-25 1162 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.6 455.36 455.49 0.001679 1.35 677.69 303.44 0.21
C-25 845 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.4 455.22 455.36 0.002062 1.48 652.85 320.99 0.23
C-25 815 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.32 455.13 455.28 0.003351 1.68 628.15 347.99 0.28
C-25 781 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.3 455.07 455.19 0.001819 1.27 715.93 340.52 0.21
C-25 738 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.2 455.01 455.12 0.001353 1.21 739.49 308.62 0.19
C-25 700 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.1 454.57 454.92 0.006818 2.66 414.71 238.68 0.41
C-25 650 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.93 454.5 454.66 0.002717 1.77 617.24 352.83 0.26
C-25 600 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.77 454.39 454.53 0.002193 1.6 641.7 344.11 0.24
C-25 550 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.61 454.27 454.42 0.002346 1.62 650.01 394.01 0.24
C-25 500 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.48 454.21 454.32 0.001249 1.23 750.87 354.43 0.18
C-25 450 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.29 454.2 454.26 0.000848 1.03 1061.72 661.84 0.15
C-25 400 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.13 454.13 454.21 0.000986 1.14 864.58 374.5 0.16
C-25 350 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.97 453.94 454.13 0.002116 1.64 577.45 236.74 0.24
C-25 300 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.81 453.84 454.03 0.001898 1.56 580.48 223.39 0.22
C-25 250 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.65 453.67 453.9 0.003246 1.94 535.11 312.1 0.28
C-25 200 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.49 453.39 453.69 0.005121 2.37 443.52 252.27 0.34
C-25 150 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.33 453.19 453.47 0.003723 2.04 476.73 252.36 0.3
C-25 100 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.18 453 453.27 0.003348 1.87 477.27 228.14 0.27
C-25 50 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.01 452.83 453.08 0.003362 1.95 495.36 240.18 0.28
C-25 0 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 447.84 452.67 451.1 452.9 0.003004 1.92 518.07 232.64 0.28

Reach River 
Sta Profile Froude 

# Chl

 
 

RESULTATS EN CAS DE SITUACIÓ FUTURA (DESDOBLAMENT 

EXECUTAT) 

Perfil longitudinal de la llera (T=500 anys) 
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Taula de resultats (T=500 anys) 
Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

C-25 1665 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 452.17 457.63 457.77 0.002158 1.56 676.79 408.58 0.21
C-25 1615 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 452.01 457.44 457.63 0.003435 1.89 569.76 373.88 0.26
C-25 1565 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.85 457.27 457.46 0.003252 1.87 562.98 334.85 0.26
C-25 1515 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.69 456.94 457.25 0.005209 2.26 457.97 296.3 0.32
C-25 1465 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.53 456.85 457.06 0.002299 1.53 543.71 232.27 0.21
C-25 1415 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.37 456.64 456.92 0.003313 1.89 461.12 197.89 0.26
C-25 1365 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.21 456.55 456.74 0.002833 1.88 558.39 265.53 0.26
C-25 1315 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 451.05 456.31 456.57 0.004062 2.01 473.87 247.82 0.28
C-25 1265 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.89 456.3 456.41 0.001332 1.15 734.56 342.67 0.16
C-25 1162 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.6 456.27 456.34 0.000555 0.88 966.45 336.01 0.12
C-25 845 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.4 456.24 456.3 0.000599 0.92 1011.29 389.63 0.13
C-25 815 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.32 456.22 454.23 456.28 0.000726 0.93 1026.38 394.68 0.14
C-25 807 Mult Open
C-25 781 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.3 455.07 455.19 0.001819 1.27 715.93 340.52 0.21
C-25 738 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.2 455.01 455.12 0.001353 1.21 739.49 308.62 0.19
C-25 700 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 450.1 454.57 454.92 0.006818 2.66 414.71 238.68 0.41
C-25 650 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.93 454.5 454.66 0.002717 1.77 617.24 352.83 0.26
C-25 600 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.77 454.39 454.53 0.002193 1.6 641.7 344.11 0.24
C-25 550 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.61 454.27 454.42 0.002346 1.62 650.01 394.01 0.24
C-25 500 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.48 454.21 454.32 0.001249 1.23 750.87 354.43 0.18
C-25 450 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.29 454.2 454.26 0.000848 1.03 1061.72 661.84 0.15
C-25 400 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 449.13 454.13 454.21 0.000986 1.14 864.58 374.5 0.16
C-25 350 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.97 453.94 454.13 0.002116 1.64 577.45 236.74 0.24
C-25 300 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.81 453.84 454.03 0.001898 1.56 580.48 223.39 0.22
C-25 250 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.65 453.67 453.9 0.003246 1.94 535.11 312.1 0.28
C-25 200 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.49 453.39 453.69 0.005121 2.37 443.52 252.27 0.34
C-25 150 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.33 453.19 453.47 0.003723 2.04 476.73 252.36 0.3
C-25 100 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.18 453 453.27 0.003348 1.87 477.27 228.14 0.27
C-25 50 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 448.01 452.83 453.08 0.003362 1.95 495.36 240.18 0.28
C-25 0 Q500=1078.2 m3/s 1078.2 447.84 452.67 451.1 452.9 0.003004 1.92 518.07 232.64 0.28

Reach River 
Sta Profile Froude 

# Chl

 
Perfil longitudinal de la llera (T=10 anys) 
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Taula de resultats (T=10 anys) 
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Q Total Min Ch El W.S. Elev Crit W.S. E.G. Elev E.G. Slope Vel Chnl Flow Area Top Width
(m3/s) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m/s) (m2) (m)

C-25 1665 Q10=248.5 m3/s 248.5 452.17 456.2 456.26 0.001925 1.2 232.78 211.88 0.19
C-25 1615 Q10=248.5 m3/s 248.5 452.01 455.98 456.1 0.005173 1.87 162.59 183.68 0.3
C-25 1565 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.85 455.7 455.85 0.004914 1.82 155.08 169.72 0.3
C-25 1515 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.69 455.4 455.58 0.005544 1.85 133.71 110.31 0.31
C-25 1465 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.53 455.33 455.4 0.002111 1.17 218.46 195.7 0.19
C-25 1415 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.37 455.24 455.31 0.001697 1.1 214.23 155.55 0.18
C-25 1365 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.21 455.16 455.23 0.002072 1.31 227.74 208.39 0.21
C-25 1315 Q10=248.5 m3/s 248.5 451.05 454.62 454.62 454.97 0.016628 3.13 103.53 147.42 0.53
C-25 1265 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.89 454.17 454.34 0.006357 1.78 142.46 161.9 0.32
C-25 1162 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.6 454.13 454.16 0.000892 0.79 327.15 267.62 0.14
C-25 845 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.4 454.08 454.11 0.000673 0.69 337.22 228.2 0.12
C-25 815 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.32 454.03 452.5 454.08 0.001938 1 280.51 278.44 0.2
C-25 807 Mult Open
C-25 781 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.3 453.7 453.75 0.002539 1.1 257.64 303.4 0.23
C-25 738 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.2 453.65 453.68 0.001018 0.82 327.7 287.09 0.15
C-25 700 Q10=248.5 m3/s 248.5 450.1 453.12 452.33 453.51 0.013435 2.82 97.39 121.55 0.54
C-25 650 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.93 452.8 453 0.00649 2.01 127.54 92.17 0.38
C-25 600 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.77 452.61 452.75 0.003588 1.47 150.46 125.61 0.28
C-25 550 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.61 452.35 452.53 0.005304 1.71 135.19 97.82 0.33
C-25 500 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.48 452.25 452.33 0.002423 1.19 197.73 162.77 0.23
C-25 450 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.29 452.11 452.2 0.002746 1.28 186.51 154.4 0.24
C-25 400 Q10=248.5 m3/s 248.5 449.13 452.03 452.09 0.001514 0.98 239.11 158.48 0.18
C-25 350 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.97 451.96 452.02 0.001259 0.9 229.63 126.75 0.17
C-25 300 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.81 451.89 451.95 0.001357 0.95 228.2 137.15 0.17
C-25 250 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.65 451.76 451.86 0.00258 1.25 181.85 133.33 0.23
C-25 200 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.49 451.48 451.66 0.006066 1.85 132.4 111.76 0.34
C-25 150 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.33 451.27 451.42 0.003679 1.45 152.79 119.11 0.27
C-25 100 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.18 450.98 451.17 0.005245 1.62 132.57 107.83 0.31
C-25 50 Q10=248.5 m3/s 248.5 448.01 450.56 450.79 0.009305 2.11 116.76 108.53 0.42
C-25 0 Q10=248.5 m3/s 248.5 447.84 450.37 449.39 450.49 0.003005 1.25 169.3 107.1 0.25
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Sta Profile Froude 
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4.4 Conclusió 
A continuació s’adjunta una taula resum de les dades de drenatge i la solució 

adoptada: 
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1. Introducció 

L’objecte del present annex és presentar els criteris emprats i les mesures 

realitzades per a la definició del moviment de terres corresponents al projecte 

d’estudi. 

2. Materials disponibles a la traça 

A l’Annex nº 3, Geologia i procedència de materials, es realitza una detallada 

descripció de tots els materials que es tractaran en la realització de les obres, i 

en especial en el moviment de terres de dit annex s’extrauran les conclusions 

més destacades.  

Els materials que afloren en la traça s’han agrupat segons el seu origen i l’edat 

geològica en formacions. Aquestes formacions engloben una sèrie de materials 

que, en general, reuneixen una sèrie de característiques comuns o similars des 

d’un punt de vista geotècnic. 

En aquest projecte de desdoblament s’han definit les següents formacions: 

Formació  QC: Sòls coluvials (Quaternari) 

Formació  QR: Sòls de fons de riera (Quaternari) 
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Formació  QP: Dipòsits de la Plana de Vic (Quaternari) 

Formació  E4: Calcària margosa (Eocè) 

Formació  E3: Alternança de gres i lutita (Eocè) 

Formació  E2: Gres conglomeràtic (Eocè) 

Formació  E1: Gres amb nivells d’argilita i lutita (Eocè) 

Formació  J:  Sauló (O. Hercínica) 

Juntament amb les formacions anteriors s’han reconegut a la traça dipòsits de 

rebliments antròpics, entre els quals s’han diferenciat els compactats (R1) dels 

senzillament abocats (R2). 

Les terres excavades a la traça s’utilitzaran, amb un aprofitament del 100% 

segons els assaigs realitzats en l’Estudi geotècnic del present projecte, per 

obtenir materials per als rebliments (terraplè, pedraplè i tot-u) i per la formació 

de l’esplanada. 

3. Obres de terra 

3.1 Desmunts 

3.1.1 Excavació 

Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els 

convencionals amb la utilització prèvia de ripper, de martells picadors i fins i tot 

de voladures, o qualsevol combinació d’aquests sistemes.  

Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no 

excavable per mitjans mecànics en desmunt comprès entre un 50% i un 80% 

en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 

3.1.2 Càlculs 

Els coeficients de pas dels materials excavats a la traça s'han obtingut com a 

quocient entre la densitat seca "in situ" i la densitat de referència recomanada 

per a la seva posada en obra. 
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Les densitats de referència per a la posada en obra dels diversos materials 

com a rebliment tipus terraplè son el 95% de la màxima densitat seca 

obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o el 100% de la màxima densitat seca 

obtinguda a l’assaig Proctor Normal. 

A l’abocador s’estima que el material quedarà amb una densitat del 80% de la 

màxima densitat seca obtinguda a l’assaig Proctor Modficat o del 85% del 

Proctor Normal. 

A l’Estudi geotècnic del Corredor s’ha estudiat els desmunts d’aquest Projecte 

segons la formació geològica provinent, resultant els següents volums per 

unitat litològica i ús del material excavat:  

DESMUNT PK INICI PK FI 
VOLUM 

DESMUNT 
(m3) 

VOLUM FORMACIÓ  

(m3) VOLUM ÚS MATERIAL (m3) 

D-3 183+605 183+785 21.628,30 

    20% Terraplè: 4.325,66 

15 % Qp: 3.244,25 20% Tot-u: 4.325,66 

85 % E4: 18.384,06 60% Pedraplè: 12.976,98 

 

3.2 Rebliments 

Tots els rebliments s’han previst amb talussos 3H:2V, sempre sobre un substrat 

estable, utilitzant els materials de les formacions QP que s’excaven als 

desmunts de la traça. 

El coeficient de pas i l’esponjament d’aquests materials són: 

ASSAIGS PROCTOR MODIFICAT 

FORMACIÓ 
DENSITAT 

SECA 
(t/m3) 

DmàxPM 
(t/m3) 

95% 
DmàxPM 

(t/m3) 

80% 
DmàxPM 
(t/m3) 

COEFICIENT DE 
PAS 

(a rebliment) 

COEFICIENT 
D’ESPONJAMENT 

(a abocador) 
QP 1,76 1,97 1,87 1,58 0,94 1,12 

 

3.3 Esplanada 

Segons l’Annex 6, Estudi geotècnic del corredor, els fons dels desmunts 

quedaran en roca o en sòls adients. 
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Per l’obtenció d’una esplanada E3, segons la Norma 6.1-IC de Seccions de 

Ferms ,caldrà realitzar les següents operacions: 

Fons de desmunt en roca:   estabilitzar “in situ” 30cm com a S- 

  EST3. 

Fons de desmunt en sòl adient:   estabilitzar “in situ” 30cm com a S- 

  EST3. 

L’esplanada es construirà amb els materials excavats a la traça, i a la vista de 

les característiques de la roca subjacent en aquest tram, poc competent degut 

al seu grau de meteorització, es preveu estabilitzar “in situ” 30cm com a S-

EST3 en zones on el fons de desmunt és roca. 

3.4 Terra vegetal 

S’ha considerat un gruix mig de 30 cm de terra vegetal, tant en terreny natural 

com en els rebliments existents, encara que en aquests últims, els gruixos que 

es troben poden ser una mica inferiors. 

El volum de terra vegetal excavada s’utilitzarà en el revestiment dels talussos i 

en tractaments de revegetació. 

3.5 Compensació de terres 

3.5.1 Compensació transversal 

Per a l’estudi de la compensació transversal del tronc principal, es presenten 

llistats els valors acumulats per a cada punt quilomètric, d’excavació i reblerts, 

segons les expressions: 

∑
=

=Ε
n

i
DixKi

1
)(

 

∑
=

=
n

i
TiR

1  

éssent: 
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 E excavacions 

 R rebliments 

 D1 desmunt amb coeficient K1 = 1,1 

 T1 terraplè 

PK D R Compensació	  
parcial 

Compensació	  
acumulada	  

183.100.000 164,72 258,59 181,19 181,19 

183.120.000 48,80 196,14 53,68 234,87 

183.140.000 68,59 233,38 75,45 310,32 

183.160.000 77,73 286,45 85,50 395,82 

183.180.000 84,13 350,02 92,54 488,36 

183.200.000 81,18 383,34 89,30 577,66 

183.220.000 82,61 395,38 90,87 668,53 

183.240.000 96,75 440,07 106,43 774,96 

183.260.000 99,32 597,42 109,25 884,21 

183.280.000 95,46 744,91 105,01 989,22 

183.300.000 100,50 819,52 110,55 1099,77 

183.320.000 85,90 891,38 94,49 1194,26 

183.340.000 83,27 938,26 91,60 1285,86 

183.360.000 107,21 951,75 117,93 1403,79 

183.380.000 110,12 957,98 121,13 1524,92 

183.400.000 94,50 984,09 103,95 1628,87 

183.420.000 118,13 1.052,13 129,94 1758,81 

183.440.000 156,05 1.136,84 171,66 1930,47 

183.460.000 156,56 1.195,04 172,22 2102,69 

183.480.000 140,56 1.248,41 154,62 2257,31 

183.500.000 115,81 1.309,15 127,39 2384,7 

183.520.000 107,18 1.529,47 117,90 2502,6 

183.540.000 0,00 0,00 0,00 2502,6 
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183.560.000 0,00 0,00 0,00 2502,6 

183.580.000 0,00 0,00 0,00 2502,6 

183.600.000 0,00 0,00 0,00 2502,6 

183.620.000 356,85 263,76 290,14 2792,74 

183.640.000 1.023,10 92,15 101,37 2894,11 

183.660.000 1.964,41 90,89 99,98 2994,09 

183.680.000 3.824,35 89,63 98,59 3092,68 

183.700.000 5.477,75 89,66 98,63 3191,31 

183.720.000 4.883,11 90,18 99,20 3290,51 

183.740.000 2.716,28 90,12 99,13 3389,64 

183.760.000 961,48 89,84 98,82 3488,46 

183.780.000 311,29 89,76 98,74 3587,2 

183.800.000 109,82 125,58 120,80 3708 

183.820.000 40,56 239,69 44,62 3752,62 

183.840.000 55,18 400,04 60,70 3813,32 

183.860.000 87,68 483,68 96,45 3909,77 

183.880.000 81,10 443,87 89,21 3998,98 

183.900.000 49,27 323,03 54,20 4053,18 

 

3.5.2 Compensació longitudinal 

Una vegada feta la compensació transversal, s’ha d’analitzar el balanç de 

terres a moure longitudinalment. 

Aquest balanç de terres, per a estudiar les possibles compensacions 

longitudinals, es pot calcular segons la fórmula:  

∑∑
==

−=
n

i

n

i
TiDixKiB

11

)(
 

éssent:  B balanç 

   D1 desmunt amb coeficient K1 = 1,1 
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   T1 terraplè 

En el quadre adjunt, s’inclouen els volums de cada punt quilomètric indicat dins 

de la seqüència de valors del tronc principal.  

PK D R Balanç tronc Balanç tronc 
(*1,1) 

Total 

183.100.000 164,72 258,59 -93,87 -103,26 -103,26 

183.120.000 48,80 196,14 -147,34 -162,07 -265,33 

183.140.000 68,59 233,38 -164,79 -181,27 -446,6 

183.160.000 77,73 286,45 -208,72 -229,59 -676,19 

183.180.000 84,13 350,02 -265,89 -292,48 -968,67 

183.200.000 81,18 383,34 -302,16 -332,38 -1301,05 

183.220.000 82,61 395,38 -312,77 -344,05 -1645,1 

183.240.000 96,75 440,07 -343,32 -377,65 -2022,75 

183.260.000 99,32 597,42 -498,10 -547,91 -2570,66 

183.280.000 95,46 744,91 -649,45 -714,40 -3285,06 

183.300.000 100,50 819,52 -719,02 -790,92 -4075,98 

183.320.000 85,90 891,38 -805,48 -886,03 -4962,01 

183.340.000 83,27 938,26 -854,99 -940,49 -5902,5 

183.360.000 107,21 951,75 -844,54 -928,99 -6831,49 

183.380.000 110,12 957,98 -847,86 -932,65 -7764,14 

183.400.000 94,50 984,09 -889,59 -978,55 -8742,69 

183.420.000 118,13 1.052,13 -934,00 -1.027,40 -9.770,09 

183.440.000 156,05 1.136,84 -980,79 -1.078,87 -10.848,96 

183.460.000 156,56 1.195,04 -1.038,48 -1.142,33 -11.991,29 

183.480.000 140,56 1.248,41 -1.107,85 -1.218,64 -13.209,93 

183.500.000 115,81 1.309,15 -1.193,34 -1.312,67 -14.522,60 

183.520.000 107,18 1.529,47 -1.422,29 -1.564,52 -16.087,12 

183.540.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -16087,12 

183.560.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -16087,12 

183.580.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -16087,12 
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183.600.000 0,00 0,00 0,00 0,00 -16087,12 

183.620.000 356,85 263,76 93,09 102,40 -15984,72 

183.640.000 1.023,10 92,15 930,95 1.024,05 -14.960,67 

183.660.000 1.964,41 90,89 1.873,52 2.060,87 -12.899,80 

183.680.000 3.824,35 89,63 3.734,72 4.108,19 -8.791,61 

183.700.000 5.477,75 89,66 5.388,09 5.926,90 -2.864,71 

183.720.000 4.883,11 90,18 4.792,93 5.272,22 2.407,51 

183.740.000 2.716,28 90,12 2.626,16 2.888,78 5.296,29 

183.760.000 961,48 89,84 871,64 958,80 6255,09 

183.780.000 311,29 89,76 221,53 243,68 6498,77 

183.800.000 109,82 125,58 -15,76 -17,34 6481,43 

183.820.000 40,56 239,69 -199,13 -219,04 6262,39 

183.840.000 55,18 400,04 -344,86 -379,35 5883,04 

183.860.000 87,68 483,68 -396,00 -435,60 5447,44 

183.880.000 81,10 443,87 -362,77 -399,05 5048,39 

183.900.000 49,27 323,03 -273,76 -301,14 4747,25 

 

3.5.3 Resum dades 

Com a resultat de l’estudi de compensació longitudinal es dedueix un volum 

teòric total d’abocador de 4747,25 m3.  

4. Pedreres i punts d’abastiment 

A continuació es presenta un llistat de possibles pedreres a prop de la zona de 

projecte susceptibles de proporcionar els àrids necessaris per executar l’obra 

en estudi. 
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Nº	   NOM	  
D’EXPLOTACIÓ	   EMPRESA	   TERME	  

MUNICIPAL	   X	   Y	   RECURSOS	  
EXPLOTATS	   ADREÇA	   TELÈFON	   ESTAT	  

ACTUAL	   UTILITZACIÓ	  

DISTÀNCIA	  
AL	  PUNT	  
MIG	  DEL	  
TRAM	  (km)	  

C	  -‐	  1	   LES	  UBREDAS	  I	  BUJONS	  
EXCAVACIONS	  
QUINTANA,	  S.L.	  

St.	  Sadurní	  
d´Osormort	   449.974	   4.640.406	   Sauló	  i	  granit	  

C.	  Cantonigròs,	  6-‐	  
Pol.	  Ind.	  Malloles	  
08500-‐Vic	  

93.889.01.42	   Activa	  

Sòl	  seleccionat,	  
sòl-‐ciment,	  sòl	  
estabilitzat	  in	  
situ	  amb	  ciment	  
(S-‐EST3)	  i	  àrids	  
per	  formigó.	  

14	  –	  15	  

C-‐	  2	   BOIXONS	  
ARENES	  I	  
GRAVES	  
CASTELLOT,	  S.A.	  

St.	  Sadurní	  
d´Osormort	   449.134	   4.640.138	   Sauló	  i	  granit	  

Paratge	  "EL	  
FALGÂS",	  apartat	  17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
08560-‐Manlleu	  

93.850.22.50	   Activa	  

Sòl	  seleccionat,	  
sòl-‐ciment,	  sòl	  
estabilitzat	  in	  
situ	  amb	  ciment	  
(S-‐EST3)	  i	  àrids	  
per	  formigó.	  

14	  

C	  -‐	  3	   MAGÁN	   J.M.D.	  Áridos	  y	  
Hormigones,	  S.L.	  

St.	  Feliu	  de	  
Buixalleu	   463.364	   4.627.373	   Granit	   Paratge	  Salicart,	  s/n.	  	  	  

08476-‐La	  Batllòria	  
972.87.08.25	  	  	  	  	  	  	  	  
972.87.11.83	   Activa	  

Tots	  els	  usos,	  
inclús	  escollera.	  
Capa	  de	  
rodament	  
únicament	  sota	  
un	  estricte	  
control	  de	  
qualitat	  

12,5	  
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S’han seleccionat tot un seguit de punts d’abastiment pels diferents elements 

que poguessin ser necessaris a l’hora d’executar l’obra. Les pedreres i plantes 

reflexades es consideren suficients per mantenir àmpliament la provisió en obra 

d’execució. 

5. Abocadors 

El volum de material excavat sobrant, així com la producció de runes haurà de 

ser traslladat a abocadors controlats i dipòsits de runes. 

És per això que s’ha recopilat la informació extreta de les bases de dades de la 

Generalitat de Catalunya, departament de Medi Ambient, la informació 

disponible de plantes de reciclatge, abocadors i dipòsits controlats de terres i 

runes de la construcció. Tot seguit es presenten les fitxes realitzades per 

cadascuna de les plantes o abocadors on s’indica el seu estat actual, direcció, 

telèfons de contacte, etc. 

#

##

#
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#

Igualment, a la zona de projecte s’ha habilitat un espai per tal d’acopiar els 

diferents residus generats a l’obra entre ells les runes per tal de ser traslladat 

posteriorment a l’abocador adequat: 

PK 

180+900 (marge dret) 

185+500 (marge 

esquerre) 

 

#
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1. Objectiu del treball 

Els treballs descrits en aquesta memòria tenen com objectiu comprovar els 

diferents sistemes de coordenades utilitzats per a la realització de les feines de 

cartografia i topografia que van servir de base per a la redacció de 

“l’avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat desdoblament de 

l’eix transversal. C-25. P.k. 180+400 al p.k. 235+800. Vic – Caldes de 

Malavella”. 

2. Antecedents 

2.1 Dades de partida 

S’han agafat com a punt de partida les dades obtingudes de l’Annex de 

Topografia i Cartografia que forma part de memòria de l’avantprojecte de 

desdoblament de l’Eix Transversal corresponents al tram Manresa - Vic (PK 

132+380 al 178+400). 

En resum podem dir que les dades que ens trobem es van obtenir mitjançant 

dues vies ben diferenciades: cartografia procedent de restitució fotogramètrica 

a escala 1/5000 i aixecaments de detall a escala 1/500 de les estructures 

existents i de la línia blanca exterior de l’actual calçada. 

Per enllaçar els sistemes de coordenades amb el Sistema Oficial (UTM) es van 

realitzar els corresponents recolzaments fotogramètrics, partint dels Vèrtex 

Geodèsics segons les coordenades de l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) 
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mitjançant sistemes GPS amb el mètode de Posicionament Estàtic Relatiu i 

calculant les alçades ortomètriques emprant les dades del model de Geoide per 

a la península ibèrica (Ibergeo). 

Per enllaçar els aixecaments de detall amb el sistema oficial es van recolzar 

per un costat a les bases emprades quan es van realitzar les cartografies, 

mitjançant poligonals, i d’altra banda, quan no es podia partir d’aquestes bases, 

als vèrtexs de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) mitjançant GPS. 

A continuació resumim en una taula les diferents fonts d’informació que es 

troben a la memòria: 

Tram Procedència Identificació Escala Zona Data 
Siste

ma 

Ref. 
Comú 

als tres 

avantpro

jectes 

Cartografia: 

Restitució 

tres vols 

G0447/0051

4 

1:5000 C-25 Sant. Bartomeu 

- Cervera 

Novembr

e 2000 

IGN 
G0447/0050

7 

1:5000 C-25 Gurb – 

Riudellots de la 

Selva 

Novembr

e 2000 

IGN 
00556 1:3500 C-25 Oluges - 

Manresa 

Maig 

2001 

IGN 

Vic – 

Caldes 

de 

Malavell

a 

Cartografia: 

Restitució vol 

RG-

01120/0061

2 

1:5000 GI-550 Arbúcies – 

Sant. Hilari 

Abril 

2002 

IGN 
Cartografia: 

Restitució vol 

G0605/0067

7 

1:5000 Variant Riudellots de 

la Selva 

Novembr

e 2002 

IGN 

Taquimetria: 

Aixecament 

detall 

- 1:500 Vic - Riudellots de la 

Selva 

Setembre 

2006 

IGN 
 

Com a resultat de les diferents campanyes de presa de dades esmentades 

se’ns dóna un seguit de bases de replanteig que suposen la materialització 

dels diferents sistemes de coordenades sobre el terreny i que haurien de servir 

per dur a terme tots els treballs posteriors. 

2.2. Anàlisi preliminar de les dades recollides dels avantprojectes 

En primer lloc cal destacar que la informació que obtenim de la definició dels 

diferents sistemes de coordenades és incompleta, més encara per poder 

treballar amb el sistema GPS que és el més estès i utilitzat en l’actualitat per al 

gruix dels treballs de topografia que es duran a terme per a la redacció del 

projecte constructiu i durant les fases d’obra. Cal destacar que hem trobat a 

faltar especialment els llistats de paràmetres de transformació resultat dels 

diferents càlculs d’ajust dels sistemes de coordenades per enllaçar-los amb el 
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sistema oficial UTM i que son determinants per poder calcular la conversió  de 

les dades obtingudes des del sistema de coordenades que utilitza el GPS 

(WGS84) a aquest. 

Un cop examinades les dades de les bases de replanteig trobem que en moltes 

ocasions la mateixa base té diferents coordenades segons de quin llistat es 

tracti. Fins i tot dins de la mateixa font d’informació trobem dades diferents, és a 

dir, dins del llistat de càlcul d’un dels treballs trobem la mateixa base repetida 

amb cotes diferents i fins i tot coordenades XYZ diferents. També hem arribat a 

trobar bases repetides a les ressenyes d’algun treball amb dades diferents. 

La major part de les bases que només tenen una dada corresponen com és 

lògic a bases implantades per fer els aixecaments de detall de l’any 2006, i la 

majoria de les bases que tenen dades diferents corresponen a vèrtex 

geodèsics utilitzats repetidament en l’ajust de xarxes de diferents treballs que 

es solapen entre ells, bé perquè corresponen a treballs adjacents o perquè uns 

treballs han partit del sistema de bases d’altre treball precedent. Com podem 

veure hi ha una casuística ben diferent a l’hora d’analitzar l’origen de les 

diferències trobades i de justificar la magnitud de les mateixes. 

Altra comprovació que vam dur a terme inicialment, és la de les dades relatives 

als vèrtex geodèsics pertanyents a la xarxa oficial del IGN comuns en tots 

casos amb la xarxa de l’ICC. Les dades que trobem als llistats haurien de 

coincidir o, si més no, assemblar-se bastant a les coordenades de l’IGN que en 

la major part dels treballs són les que s’haurien agafat com a referència segons 

les memòries. Es constata que això no és així ,sinó tot el contrari, moltes 

vegades les diferències son prou importants. 

Adjuntem a l’annex de dades les taules amb les diferents coordenades 

trobades per cadascuna de les bases de replanteig (taula 1) i les dades oficials 

dels vèrtex geodèsics obtingudes de l’IGN (taula 2.1) i de l’ICC (taula 2.2) amb 

un quadre comparatiu entre els dos sistemes oficials (taula 2.3). 

Com a conclusió de l’anàlisi preliminar podem dir que els sistemes de 

referència emprats en els diversos treballs, tant de cartografia, com 

d’aixecaments de detall, presenten importants diferències. Això ha de 
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comportar que les dades del mateix terreny preses en treballs diferents no 

poden coincidir, reflectint diferències similars. Tot i que aquests errors es poden 

considerar assumibles per estar en fase d’avantprojecte i a que són 

condicionats per els errors inherents a la mateixa tipologia del treballs duts a 

terme, considerem que és necessari solucionar aquestes divergències per 

garantir que aquest  projecte constructiu s’adapti de forma ajustada al terreny 

actual, extrem de prou importància en una obra d’aquestes característiques on 

la calçada de la carretera actual ha de condicionar necessàriament la definició 

del traçat de la nova calçada. 

Hem d’establir un nou sistema de coordenades amb la qualitat suficient per a la 

correcta redacció del projecte constructiu i l’execució de les obres, que es pugui 

relacionar convenientment al sistema UTM oficial i que, encara que aquest nou 

sistema de coordenades s’aplicaran a un nou aixecament detallat de tot el 

terreny afectat pel desdoblament que s’incorporarà a l’esmentat projecte 

constructiu, s’ajusti el màxim possible als sistemes anteriors de forma que no 

es presentin grans diferències que compliquin la definició del nou traçat en 

planta i en alçat de la calçada desdoblada. 

3. Descripció de l’estudi 

3.1 Metodologia del treball 

El mètode GPS VRS RTK (Virtual Reference Station Real-Time Kinematic) o 

Sistema de Posicionament Global Cinemàtic en Temps Real amb Estació de 

Referència Virtual consisteix en una variant del sistema de tradicional RTK, on 

en lloc de rebre via radio les correccions que donen la precisió requerida des 

d’un receptor GPS situat en una base de referència de coordenades 

conegudes, aquestes correccions es reben des d’un servidor IP al que ens 

connectem via telèfon mòbil amb connexió de dades GPRS. A més a més, les 

correccions que en un sistema RTK tradicional es determinen calculant la 

diferència entre les coordenades GPS rebudes a l’estació base i les 

coordenades teòriques del punt on aquesta està estacionada, en canvi en el 

sistema VRS les correccions es calculen a partir de les diferències observades 

en una xarxa d’estacions GPS fixes. Les dades recollides per les estacions 

fixes s’envien a un ordinador central on es calculen els errors per cadascuna 
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d’aquestes a cada segon (època GPS). El receptor GPS mòbil transmet la seva 

posició dintre de la xarxa d’estacions de referència al servidor IP i calcula la 

posició de la base virtual interpolant les dades de correcció d’errors de les tres 

estacions fixes més properes. Finalment, el sistema transmet les correccions al 

receptor mòbil cada segon permetent la resolució de les ambigüitats del 

sistema GPS en temps real i aconseguint una precisió centimètrica equiparable 

amb el sistema RTK convencional. 

Aquest sistema es basa en un servei conegut com RTKAT que ofereix a 

Catalunya l’ICC dintre del servei CATNET-IP al marc del projecte SPGIC 

(Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya) i que aprofita la 

xarxa CATNET d’estacions permanents consistent en 13 estacions repartides 

per tot el territori de la comunitat autònoma. Es de lliure accés i ha tingut molta 

acceptació dins de l’àmbit professional. 

Els principals avantatges de la utilització d’aquest sistema són, que dóna una 

cobertura total a la zona del projecte, facilita que tots els que intervenen en els 

treballs ho facin des d’un sistema de referència oficial comú, permet un major 

rendiment al no dependre d’estacions bases que, en funció de diversos factors, 

solament poden donar servei a pocs quilòmetres al voltant i permet el màxim 

aprofitament dels recursos, tant dels receptors GPS com dels operaris. D’altra 

banda presenta els inconvenients de possibles zones de poca cobertura de 

telefonia i possibles manques de rendiment sota determinades condicions (ja 

que no permet la utilització de la constel·lació de satèl·lits russos GLONASS). 

Cal esmentar que per convertir les coordenades geodèsiques, donades en 

sistema WGS84 propi del GPS, al sistema oficial ED50 de coordenades UTM 

oficial a Catalunya cal fer servir una transformació de Set Paràmetres (Bursa-

Wolfe) utilitzant les dades oficials publicades per l’ICC. A més a més, per 

obtenir les alçades ortomètriques amb una precisió suficient a partir de les 

alçades el·lipsoïdals, que al seu torn s’obtenen de la transformació, s’ha 

d’emprar un model matemàtic de les diferències entre els dos sistemes de 

referència utilitzats per a amidar l’altura anomenat geoide. L’ICC publicà un 

model per a calcular les ondulacions del geoide. 

3.2 Sistema de coordenades 
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A continuació facilitem la definició detallada del sistema de coordenades oficial 

de l’ICC: 

Projecció: UTM (Mercator transversal universal) fus 31 Nord 

 Latitud central: 0º00’00” N 

 Semieix menor: 3º00’00” E 

 Fals Nord: 0,0000 

 Fals Est: 500000,0000 

 Factor d’escala: 0,9996 

Datum 

 El·lipsoide: Internacional 1924 

 Semieix major: 6378388,0000 

 Semieix menor: 6356911,9461 

 Aplatament: 297,0000 

 Excentricitat: 0,081991890032286 

 Paràmetres de transformació des de WGS-84: 

 Translació en X (metres): 136,65383900 

 Translació en Y (metres): 141,46254000 

 Translació en Z (metres): 167,29798300 

 Rotació en X (segons): -2,09308759 

 Rotació en Y (segons): -0,00140440 

 Rotació en Z (segons): -0,10770860 

 Factor d’escala (ppm): -11,54597669  

Model Geoidal: CAT70260 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 6. Topografia i cartografia. 
  Pàg. 7 

3.3 Treballs realitzats 

El conjunt de tasques realitzades que han servit de base per a la redacció del 

present annex són: 

• Aixecament general de tota la zona de la traça a escala 1/2000, així com 

de la línia blanca de la carretera existent. 

• Aixecament topogràfic de detall, a escala 1/200 i realitzat per la empresa 

GESTOP S.A., de les zones on es troben situades les estructures i obres 

de fàbrica. 

• Recopilació dels aixecaments topogràfics existents realitzats a l’ 

Avantprojecte. 

3.4 Equip 

Per els treballs de camp s’han fet servir el següents equips: 

• Receptor GPS Trimble R8 amb Llibreta Controladora TSC2 i software 

Trimble Survey Controller i connexió mòdem GPRS via telèfon mòbil 

Bluetooth. 

• Receptor GPS Trimble R6 amb Llibreta Controladora TSC2 i software 

Trimble Survey Controller i connexió via mòdem GPRS integrat. 

Per tenir dades acurades i amb les que podem treballar per establir un sistema 

de coordenades que compleixi els requisits establerts en els punts anteriors, el 

primer que hem de fer és obtenir dades de camp de totes les bases de projecte 

que sigui possible, emmagatzemant les coordenades en sistema WGS-84 per 

poder fer els treballs de gabinet lliurement. La metodologia emprada ha estat la 

de posicionar el receptor GPS en cadascuna de les fites de les bases, instal·lat 

sobre un bastó de dos metres dotat d’un sistema de “bípode” auxiliar ancorat, 

permetent així garantir la seva verticalitat i donant-li la estabilitat requerida per 

aquest tipus de medició. Una vegada estacionat, s’ha fet la lectura del punt 

amb la tipologia de “punt de control” consistent en una lectura continuada de 

180 èpoques (a excepció de determinades zones on ha resultat impossible). 

Aquest mètode assegura una qualitat de medició òptima per emprar aquestes 

lectures en càlculs de calibratges. En el cas de la comprovació dels vèrtex 
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geodèsics s’ha situat el receptor GPS sobre una base anivelladora i s’ha 

prolongat el temps de lectura.  

Adjuntem a l’annex de dades el llistat amb les dades de camp 

emmagatzemades amb les coordenades en sistema WGS-84 (taula 3.1) i amb 

les coordenades UTM que s’obtenen de la transformació oficial del sistema 

RTKAT (VRS ICC) amb els paràmetres esmentats al punt 6 (taula 3.2). 

 3.5 Treballs de gabinet 

Per els treballs de gabinet s’ha fet servir Ordinador Portàtil Marca Toshiba. 

Una vegada realitzats els treballs de camp passem a analitzar les dades 

obtingudes. En primer lloc, comparem les coordenades UTM del sistema VRS 

ICC amb les coordenades UTM del projecte. Quan en el projecte teníem 

diferents dades per a una mateixa base de replanteig hem comparat les 

coordenades VRS amb cadascuna de les versions del projecte. Amb les bases 

ordenades d`oest a est (en el sentit d’avanç dels PK’s del projecte) i les dades 

comparades, hem obtingut un llistat on queden reflectides les variacions que al 

llarg de la traça van tenint les diferències en X, Y i Z entre el sistema oficial de 

l’ICC i els sistemes de coordenades del projecte. 

L’encaix del nou sistema es farà pel mètode conegut com calibratge local, que 

consisteix en trobar una transformació de set paràmetres que ens permeti 

convertir les coordenades en WGS-84 obtingudes del GPS a un sistema de 

coordenades local. A més a més, per tenir un sistema que s’adapti de la forma 

mes exacta possible, per completar el calibratge local, es determinaran uns 

ajustaments horitzontal i vertical que consisteixen en una segona translació i 

rotació que completen l’ajust en detall. Per fer els càlculs s’ha emprat 

l’esmentat software Trimble Geomatics Office, agafant preferentment les 

coordenades de les bases de replanteig que es van extreure de les ressenyes 

que trobem a la memòria de l’aixecament en detall i les coordenades de les 

bases que, tot i no estar present en aquestes ressenyes, apareixen al llistat del 

càlcul de l’ajust dels corresponents sistemes de coordenades i que, segons es 

desprèn dels esquemes de les poligonals bàsiques que també acompanyen la 

memòria, havien estat importants per als càlculs. Tanmateix s’han fet servir els 
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esquemes de les poligonals per triar entre totes les bases comprovades les 

més adients per fer l’encaix al trobar-se als extrems de les línies de base de 

major longitud i que fan d’enllaç amb els vèrtex geodèsics de la xarxa oficial o 

amb zones més distants dintre de les mateixes poligonals. Per completar els 

càlculs i obtenir sistemes amb errors residuals ben distribuïts per tot el tram, 

s’han agafat bases que es troben a la mateixa traça intercalades entre les 

anteriors. Finalment, per fer el sistema compatible amb els dels trams adjacents, 

s’han fet servir bases pertanyents a aquests i que es faran servir de manera 

conjunta en ambdós sistemes de coordenades. 

A l’annex de dades adjuntem el resum de les bases utilitzades per l’encaix del 

sistema de coordenades on apareixen segons l’ordre d’utilització i un llistat amb 

les bases, ordenades d’oest a est, on apareixen també destacades les bases 

comuns amb els trams adjacents i es comparen les coordenades obtingudes 

per aquestes bases emprant cadascun dels sistemes. 

3.6 Resultats 

Com a resultat de tots els treballs comentats a la present memòria s’ha 

aconseguit generar un sistema de coordenades que respecta les toleràncies 

màximes de valors residuals que requereixen aquest tipus de càlcul i que 

s’encavalquen àmpliament amb el següent tram. 

A continuació facilitem la definició detallada del sistema de coordenades 

resultant per aquest tram: 

Projecció: UTM (Mercator transversal universal) fus 31 Nord 

 Latitud central: 0º00’00” N 

 Semieix menor: 3º00’00” E 

 Fals Nord: 0,0000 

 Fals Est: 500000,0000 

 Factor d’escala: 0,9996  

Datum 
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 El·lipsoide: Internacional 1924 

 Semieix major: 6378388,0000 

 Semieix menor: 6356911,9461 

 Aplatament: 297,0000 

 Excentricitat: 0,081991890032286 

 Paràmetres de transformació des de WGS-84: 

 Translació en X (metres): 234,94176500 

 Translació en Y (metres): 0,51319200 

 Translació en Z (metres): 54,92964600 

 Rotació en X (segons): 0,89155229 

 Rotació en Y (segons): 4,83716866 

 Rotació en Z (segons): -3,54545427 

 Factor d’escala (ppm): -8,16740078  

 Ajust Horitzontal: 

 Origen en X (metres): 445825,622777324 

 Origen en Y (metres): 4639454,861568590 

 Rotació sobre l’origen (segons): 0,101296892156406 

 Translació en X (metres): 0,002022675808904 

 Translació en Y (metres): -0,001968591567064 

 Factor d’escala: 0,999998691364610  

 Ajust Vertical: 

 Origen en X (metres): 441914,153914920 

 Origen en Y (metres): 4642809,799391920 
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 Pendent en X (ppu): -0,000013327572354 

 Pendent en Y (ppu): -0,000018103836518 

 Separació vertical constant: -0,144204830459929  

Model Geoidal: CAT70260 

Adjuntem a l’annex de dades el llistat de càlcul del software utilitzat. A més, 

s’adjunten com a necessària materialització dels sistemes sobre el terreny el 

llistat de les noves coordenades de les bases de replanteig resultat d’aplicar les 

transformacions definitives. Finalment s’adjunten les ressenyes d’aquestes 

bases degudament actualitzades. 

 Apèndix 1: Aixecament General de la Traça 

 Apèndix 2: Aixecament de Detall 

   

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

APÈNDIX 1. AIXECAMENT GENERAL DE LA TRAÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAULA 1 

ID 
MEMORIA 

AVANTPROJECTE DADES DE LA BASE DE REPLANTEIG CARACTERISTIQUES RESULTAT ESTUDI 

TRAM PAG NOM X Y Z COD TREBALL ANY TIPUS SUBTIPUS TRAM BASE VERSIÓ 
                              

2543 MEM-T3 181 BR-100 436811,276 4644944,804 506,9840   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 640 1 
2544 MEM-T3 181 BR-101 437044,918 4645064,064 497,1460   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 646 0 

2545 MEM-T3 182 BR-102 437359,515 4645329,056 493,9930   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 647 0 
2546 MEM-T3 182 BR-103 437565,203 4645546,081 497,1030   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 648 1 

2547 MEM-T3 183 BR-104 437782,328 4645621,818 491,2660   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 651 0 
2548 MEM-T3 183 BR-105 437954,929 4645662,787 489,0310   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 652 1 

2549 MEM-T3 184 BR-106 438210,731 4645756,399 482,6480   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 653 0 
2550 MEM-T3 184 BR-107 438478,472 4645826,308 475,4020   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 654 0 

2551 MEM-T3 185 BR-108 438734,574 4645882,489 469,7990   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 655 0 
2501 MEM-T3 178 V-181.4 438794,254 4645891,016 476,0610   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 

 
VIC-RIUDELLOTS 656 0 

2552 MEM-T3 185 BR-109 439016,730 4645937,511 471,6170   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 657 0 
2507 MEM-T3 178 V-ROTONDA 439270,990 4645866,214 475,4480   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 

 
VIC-RIUDELLOTS 658 0 

2553 MEM-T3 186 BR-110 439295,539 4645901,462 466,1420   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 659 0 
2554 MEM-T3 186 BR-111 439463,333 4645844,223 463,9460   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 660 0 

2555 MEM-T3 187 BR-112 439746,597 4645819,393 459,7140   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 661 0 
2556 MEM-T3 187 BR-113 440014,876 4645847,906 456,3110   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 662 0 

2557 MEM-T3 188 BR-114 440355,033 4645795,226 456,9760   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 663 0 
2558 MEM-T3 188 BR-115 440593,520 4645708,555 461,6610   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 664 0 

2559 MEM-T3 189 BR-116 440870,517 4645499,572 470,5100   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 665 0 
2560 MEM-T3 189 BR-117 441036,229 4645303,455 471,8230   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 666 0 

2561 MEM-T3 190 BR-118 441172,945 4645031,907 474,8950   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 667 0 
2562 MEM-T3 190 BR-119 441268,274 4644679,171 481,8840   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 668 0 

2502 MEM-T3 178 V-184.8 441301,366 4644611,307 489,5820   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 
 

VIC-RIUDELLOTS 669 0 
660 COMUT1-T2-T3 106 S.MARC 441397,186 4640840,578 579,4270   VOL 00 RESENYA 

 
GURB-RIUDELLOTS 670 0 

2563 MEM-T3 191 BR-120 441445,692 4644349,586 487,3000   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 671 0 
2564 MEM-T3 191 BR-121 441583,576 4644152,118 490,7650   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 672 0 

2565 MEM-T3 192 BR-122 441698,935 4643872,760 492,9760   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 673 0 
2566 MEM-T3 192 BR-123 441747,450 4643661,526 494,0710   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 674 0 

2567 MEM-T3 193 BR-124 441768,456 4643419,653 495,1720   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 675 0 
2568 MEM-T3 193 BR-125 441813,892 4643180,770 499,1120   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 676 0 

2569 MEM-T3 194 BR-126 441881,313 4642970,021 504,3490   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 677 0 
2503 MEM-T3 178 V-186.6 441914,431 4642809,746 508,0800   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 

 
VIC-RIUDELLOTS 678 0 

2570 MEM-T3 194 BR-127 441937,256 4642731,121 509,0380   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 679 0 
646 COMUT1-T2-T3 99 VG-MONJO1 441954,701 4647914,418 504,6750   VOL 00 RESENYA 

 
CERVERA-S.BARTOLOME 680 0 

661 COMUT1-T2-T3 107 VG.MOJO 441954,701 4647914,418 504,6570   VOL 00 RESENYA 
 

GURB-RIUDELLOTS 680 1 
2571 MEM-T3 195 BR-128 442133,197 4642348,531 512,8630   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 681 0 

2504 MEM-T3 178 V-187.2 442150,152 4642304,798 521,0500   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 
 

VIC-RIUDELLOTS 682 0 
2572 MEM-T3 195 BR-129 442185,104 4642220,417 518,0340   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 683 0 

2573 MEM-T3 196 BR-130 442243,965 4641995,581 522,4080   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 684 0 
2574 MEM-T3 196 BR-131 442311,394 4641511,302 532,0680   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 685 0 

2575 MEM-T3 197 BR-132 442412,433 4641135,702 548,4460   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 686 0 
2576 MEM-T3 197 BR-133 442493,151 4640865,492 564,1170   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 687 0 

2505 MEM-T3 178 V-188.7 442499,285 4640844,455 572,3010   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 
 

VIC-RIUDELLOTS 688 0 
2577 MEM-T3 198 BR-134 442654,118 4640609,624 576,2000   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 689 0 

2578 MEM-T3 198 BR-135 442890,393 4640398,278 582,7040   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 690 0 
2579 MEM-T3 199 BR-136 443232,785 4640184,158 592,1210   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 691 0 

679 COMUT1-T2-T3 116 V-189+7 443306,365 4640182,087 601,9200   VOL 00 RESENYA 
 

GURB-RIUDELLOTS 692 0 
2580 MEM-T3 199 BR-137 443690,502 4639920,884 619,1920   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 693 0 

422 COMUT1-T2-T3 15 ENCLUSA 443735,553 4635859,648 867,3750 VG VOL 00 LLISTAT CALCULAT 00507   694 0 



657 COMUT1-T2-T3 105 VG.ENCLUSA 443735,540 4635859,632 867,4990   VOL 00 RESENYA 
 

ARBUCIES-VILADRAU 694 1 
2581 MEM-T3 200 BR-138 444049,562 4639807,262 638,7250   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 695 0 

2582 MEM-T3 200 BR-139 444432,112 4639666,606 660,4240   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 696 0 
2506 MEM-T3 178 V-191.2 444544,860 4639618,894 666,9370   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 

 
VIC-RIUDELLOTS 697 0 

2583 MEM-T3 201 BR-140 444785,471 4639489,570 681,0710   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 698 0 
2584 MEM-T3 201 BR-141 445071,401 4639360,548 697,8710   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 699 0 

2585 MEM-T3 202 BR-142 445245,898 4639258,784 702,9580   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 700 0 
656 COMUT1-T2-T3 104 GUILLERI 445372,237 4639204,089 734,5500   VOL 00 RESENYA 

 
GURB-RIUDELLOTS 701 0 

2586 MEM-T3 202 BR-143 445441,476 4639111,988 700,2860   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 702 0 
2587 MEM-T3 203 BR-144 445625,952 4638951,206 688,6540   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 703 0 

2588 MEM-T3 203 BR-145 445724,959 4638814,066 679,3600   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 704 0 
2508 MEM-T3 178 V-192.7 445778,646 4638705,960 672,4380   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 

 
VIC-RIUDELLOTS 705 0 

2589 MEM-T3 204 BR-146 445840,962 4638574,896 664,9870   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 706 0 
2590 MEM-T3 204 BR-147 446001,667 4638451,527 653,9040   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 707 0 

2509 MEM-T3 178 V-193.5 446384,697 4638357,107 649,7260   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 
 

VIC-RIUDELLOTS 708 0 
2591 MEM-T3 205 BR-148 446395,909 4638343,071 642,9300   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 709 0 

2510 MEM-T3 178 V-193.7 446577,457 4638221,806 638,9100   DETALL 06 LLISTAT INICIAL 2 
 

VIC-RIUDELLOTS 710 0 
2592 MEM-T3 205 BR-149 446629,408 4638168,339 638,2670   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 711 0 

2593 MEM-T3 206 BR-150 446870,657 4638106,035 634,1770   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 712 0 
2594 MEM-T3 206 BR-151 447128,188 4638189,981 625,4350   DETALL 06 RESENYA 

 
VIC-RIUDELLOTS 713 0 

2595 MEM-T3 207 BR-152 447407,630 4638482,803 603,4980   DETALL 06 RESENYA 
 

VIC-RIUDELLOTS 714 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 2.1 



                    DESCRIPCIÓ DADES DELS VÈRTEX GEODÈSICS OBTINGUDES DE L'INSTITUTOGEOGRAFICO NACIONAL (IGN) 
PROJECTE IDENTIFICACIÓ SISTEMA GEOD. UTM Cota 

ID TREBALL NUM NOM COORD. L l he Data Ajust X Y f anamorfosis Convergència nivell mar h pilar nivell mar 
          grad min seg grad min seg             Base Pila   Sup. Pila 

VG. ROCA-PLA V2000 33312 Roca D'En Pla ED50 002 31 39,6046 41 52 17,1625   01/05/89 460802,100 4635691,650 0,9996189048 0,315267411 903,200 1,200 904,400 

VG. TURÓ D GUARDIA V2000 33292 Puig Guardia ED50 002 27 01,1891 41 52 11,2527  01/05/85 454382,820 4635547,590 0,9996256038 0,366877878 1128,800 1,200 1130,000 

VG. MONJO1 V2000 33248 Monjó ED50 002 17 57,7275 41 58 49,2681  01/05/85 441954,730 4647914,460 0,9996414545 0,468648292 504,500 1,200 505,700 

VG. ST. SEBASTIA V2000 33225 Sant Sebastia ED50 002 12 02,3941 41 55 37,7427  01/05/85 433722,260 4642078,970 0,9996540480 0,534123186 788,300 1,200 789,500 

VG. LA CREU (2302) V2000 33364 Creu ED50 002 40 53,7305 41 54 08,9039  01/05/89 473588,740 4639079,110 0,9996085827 -0,212654814 300,600 1,200 301,800 

VG. EL FAR V2000 33340 San Pere ED50 002 37 41,3466 41 50 07,6728  01/05/89 469123,780 4631656,980 0,9996117300 0,248022367 587,200 1,200 588,400 

VG. SAN ROC (2309) V2000 33386 San Roque ED50 002 45 59,6965 41 56 58,2854  01/05/89 480652,750 4644280,480 0,9996046055 -0,156034492 195,600 1,200 196,800 

VG. ENCLUSA V2000 33252 El Bou 
ED50 002 19 19,2469 41 52 18,9010  01/05/85 443735,560 4635859,620 0,9996389508 0,452546219 

867,600 1,200 868,800 
ETRS89 002 19 15,1249 41 52 14,9062 919,004 01/01/05 443642,136 4635655,192 0,9996390520 0,453300733 

VG. ELSMUNTS V2000 33276 Savassona ED50 002 22 08,7228 41 56 14,9656  01/05/85 447695,900 4643110,530 0,9996336599 0,421659178 862,300 1,200 863,500 

VG. GOTERES V2000 33333 Guteras ED50 002 34 26,8309 41 53 29,0839  01/05/89 464668,060 4637889,660 0,9996153596 0,284372153 924,700 1,200 925,900 

MIRALLES V2000 36140 Miralles ED50 001 17 46,6443 41 40 59,0952  01/10/90 358195,930 4616073,740 0,9998474340 -1,133172283 593,900 1,200 595,100 

MATAS V2000 36142 Mata ED50 001 16 31,4556 41 42 34,2003  01/10/90 356516,250 4619041,600 0,9998533292 -1,147662214 527,900 1,200 529,100 

PUTXOT V2000 36287 El Putnxot 
ED50 001 44 05,4939 41 47 31,6771  01/05/85 394877,990 4627552,570 0,9997359724 0,843204803 

600,700 1,200 601,900 
ETRS89 001 44 01,2941 41 47 27,6667 650,896 01/01/05 394784,037 4627348,570 0,9997361110 0,843964122 

GOBERNA V2000 36247 Goberna ED50 001 36 43,9913 41 47 39,8466  01/05/85 384691,580 4627961,790 0,9997636014 0,925001153 922,200 1,200 923,400 

XAMEL V2000 36265 Xamal ED50 001 41 44,8104 41 45 07,6885  01/05/85 391563,480 4623160,210 0,9997446836 0,86857645 603,000 1,200 604,200 

CASELLES V2000 36252 Caselles ED50 001 38 19,3963 41 42 50,4968  01/05/85 386752,360 4619002,460 0,9997578088 0,905908839 695,400 1,200 696,600 

AVELLANET V2000 36230 Avellanets ED50 001 34 58,7547 41 40 53,8460  01/05/85 382056,440 4615479,570 0,9997711691 0,942408797 784,700 1,200 785,900 

FERRERAS V2000 36203 Ferrera ED50 001 29 29,6189 41 43 02,4447  01/05/85 374515,920 4619575,020 0,9997937547 -1,003931153 768,700 1,200 769,900 

EL TELLO V2000 36300 El Tello ED50 001 49 29,5156 41 40 46,5977  01/05/85 402186,220 4614953,120 0,9997177263 0,781484711 445,100 1,200 446,300 

COLDARBOIX V2000 39199 Colldarboc ED50 001 46 45,1828 41 39 35,3071  01/05/85 398355,440 4612807,260 0,9997271290 0,811531339 477,800 1,200 479,000 

COMELLES V2000 36312 Gravat ED50 001 51 18,0383 41 42 29,1232  01/05/85 404737,470 4618081,350 0,9997116643 0,761859539 382,400 1,200 383,600 

FONTFREDA V2000 33194 Fontfreda ED50 002 08 17,4065 41 54 51,9325   01/05/85 428526,050 4640716,280 0,9996628552 0,575744956 938,900 1,200 940,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 2.2 

                    DESCRIPCIÓ DADES DELS VÈRTEX GEODÈSICS OBTINGUDES DE L'INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA (ICC) 



PROJECTE IDENTIFICACIÓ SISTEMA GEOD. UTM Cota 
ID TREBALL NUM NOM COORD. L l he Data Ajust X Y f anamorfosi Convergència nivell mar h pilar nivell mar 
          grad min seg rad min seg             Base Pila   Sup. Pila 

. ROCA-PLA V2000 2240 8103001 ED50 002 31 39,6174 41 52 17,1599 887,923411 03/02/06 460802,396 4635691,566    903,768 1,200 904,968 

. TURÓ D GUARDIA V2000 2178 6103001 ED50 002 27 01,2089 41 52 11,2518 1112,899608 03/02/06 454383,273 4635547,555    1128,702 1,200 1129,902 

. MONJO1 V2000 2055 2097001 ED50 002 17 57,7384 41 58 49,2636 488,897891 03/02/06 441954,983 4647914,324    504,611 1,200 505,811 

. ST. SEBASTIA V2000 1906 0100001 ED50 002 12 02,4039 41 55 37,7417 772,579843 03/02/06 433722,491 4642078,938    788,598 1,200 789,798 

. LA CREU (2302) V2000 2265 1101001 ED50 002 40 53,7429 41 54 08,8999 284,621289 03/02/06 473589,027 4639078,983    300,585 1,200 301,785 

. EL FAR V2000 2258 0104001 ED50 002 37 41,3540 41 50 07,6692 571,222025 03/02/06 469123,950 4631656,868    587,413 1,200 588,613 

. SAN ROC (2309) V2000 2286 3099001 ED50 002 45 59,7140 41 56 58,2839 180,031148 03/02/06 480653,151 4644280,435    195,826 1,200 197,026 

. ENCLUSA V2000 2112 3103001 ED50 002 19 19,2590 41 52 18,8991 851,548078 03/02/06 443735,836 4635859,563    867,525 1,200 868,725 

. ELSMUNTS V2000 2129 4100001 ED50 002 22 08,7354 41 56 14,9618 846,610823 03/02/06 447696,186 4643110,412    862,359 1,200 863,559 

. GOTERES V2000 2250 9102001 ED50 002 34 26,8453 41 53 29,0819 909,006732 03/02/06 464668,386 4637889,596    924,815 1,200 926,015 

RALLES V2000 638 8112001 ED50 001 17 46,6359 41 40 59,0952 575,091538 03/02/06 358195,741 4616073,748    593,842 1,200 595,042 

ATAS V2000 637 8110001 ED50 001 16 31,4486 41 42 34,1974 509,149330 03/02/06 356516,084 4619041,512    527,906 1,200 529,106 

TXOT V2000 902 9107001 ED50 001 44 05,4893 41 47 31,6777 582,206473 03/02/06 394877,887 4627552,589    599,857 1,200 601,057 

BERNA V2000 803 6106001 ED50 001 36 43,9848 41 47 39,8442 903,662962 03/02/06 384691,424 4627961,714    921,444 1,200 922,644 

MEL V2000 851 8108001 ED50 001 41 44,8038 41 45 07,6881 584,208140 03/02/06 391563,325 4623160,196    602,035 1,200 603,235 

SELLES V2000 804 6110001 ED50 001 38 19,3909 41 42 50,4970 676,614632 03/02/06 386752,233 4619002,471    694,621 1,200 695,821 

ELLANET V2000 789 5112001 ED50 001 34 58,7521 41 40 53,8461 765,824569 03/02/06 382056,381 4615479,571    784,018 1,200 785,218 

RRERAS V2000 760 3110001 ED50 001 29 29,6151 41 43 02,4459 749,970707 03/02/06 374515,835 4619575,055    768,224 1,200 769,424 

 TELLO V2000 1045 1112001 ED50 001 49 29,5069 41 40 46,6009 426,115234 03/02/06 402186,022 4614953,220    444,078 1,200 445,278 

LDARBOIX V2000 983 0113001 ED50 001 46 45,1754 41 39 35,3109 458,870024 03/02/06 398355,268 4612807,379    476,937 1,200 478,137 

MELLES V2000 1032 1111001 ED50 001 51 18,0320 41 42 29,1272 363,390023 03/02/06 404737,327 4618081,480    381,206 1,200 382,406 

NTFREDA V2000 1596 8101001 ED50 002 08 17,4123 41 54 51,9296 922,778064 03/02/06 428526,186 4640716,191     938,948 1,200 940,148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TAULA 3.1 
DADES AIXECAMENT PUNTS DE CONTROL DURANT TREBALLS DE CAMP 

IDENTIFICACIÓ BASE REPLANTEIG PUNT COORDENADES GEOCÈNTRIQUES WGS-84 
ORDRE ID NOM PROJECTE CONTROL lat LON Z 
         graus graus m (elips.) 
  

  
  

  
  

879 P658.0-D6LI 2 V-ROTONDA brc2013 41,96059673 2,26604099 526,047 
881 P660.0-D6R BR-111 brc0462 41,96041349 2,268364182 514,555 
883 P662.0-D6R BR-113 brc0460 41,96048877 2,275019025 506,893 
884 P663.0-D6R BR-114 brc0459 41,96004024 2,279128737 507,575 
885 P664.0-D6R BR-115 brc0458 41,95927759 2,282015216 512,256 
886 P665.0-D6R BR-116 brc0457 41,95741632 2,28537856 521,106 
887 P666.0-D6R BR-117 brc0456 41,95566257 2,287397873 522,442 
888 P667.0-D6R BR-118 brc0455 41,95322717 2,289074282 525,485 
889 P668.0-D6R BR-119 brc0442 41,95005752 2,290259831 532,464 
893 P672.0-D6R BR-121 brc0444 41,94533432 2,294115955 541,316 
894 P673.0-D6R BR-122 brc0445 41,94282699 2,295535278 543,534 
895 P674.0-D6R BR-123 brc0446 41,94092803 2,296141395 544,611 
896 P675.0-D6R BR-124 brc0447 41,93875129 2,296418821 545,697 
897 P676.0-D6R BR-125 brc0448 41,93660331 2,296990532 549,627 
898 P677.0-D6R BR-126 brc0449 41,93471025 2,297824603 554,878 
900 P679.0-D6R BR-127 brc0451 41,93256276 2,298523066 559,567 
904 P681.0-D6R BR-128 brc0452 41,92913163 2,300923646 563,350 
905 P682.0-D6LI 2 V-187.2 brc0453 41,92873894 2,30113244 571,524 
906 P683.0-D6R BR-129 brc0454 41,92798148 2,301562249 568,515 
907 P684.0-D6R BR-130 brc0463 41,92596089 2,302294169 572,930 
908 P685.0-D6R BR-131 brc0464 41,92160431 2,303154764 582,576 
909 P686.0-D6R BR-132 brc0465 41,91822896 2,304409849 598,940 
910 P687.0-D6R BR-133 brc0466 41,91580146 2,30540964 614,608 
911 P688.0-D6LI 2 V-188.7 brc0467 41,91561229 2,30548574 622,832 
912 P689.0-D6R BR-134 brc0468 41,91350842 2,307375587 626,687 
914 P691.0-D6R BR-136 brc0470 41,90971858 2,314393906 642,564 
916 P693.0-D6R BR-137 brc0472 41,90738017 2,319937881 669,608 
919 P695.0-D6R BR-138 brc0473 41,90638263 2,324277335 689,149 
920 P696.0-D6R BR-139 brc0474 41,90514278 2,328902711 710,853 
921 P697.0-D6LI 2 V-191.2 brc0475 41,90472104 2,330266444 717,336 
922 P698.0-D6R BR-140 brc0476 41,90357317 2,333179444 731,458 
923 P699.0-D6R BR-141 brc0477 41,90243104 2,336638617 748,271 
924 P700.0-D6R BR-142 brc1000 41,90152658 2,338751521 753,373 
927 P703.0-D6R BR-144 brc1019 41,8987828 2,343361729 739,001 
928 P704.0-D6R BR-145 brc1020 41,89755467 2,344567887 729,748 
929 P705.0-D6LI 2 V-192.7 brc1018 41,89658475 2,345224677 722,803 
930 P706.0-D6R BR-146 brc1017 41,89540854 2,345988183 715,326 
931 P707.0-D6R BR-147 brc1016 41,89430868 2,347936772 704,247 
 932 P708.0-D6LI 2 V-193.5 brc1002 41,89348422 2,352562289 700,082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA 3.2 
DADES AIXECAMENT PUNTS DE CONTROL DURANT TREBALLS DE CAMP 

IDENTIFICACIÓ BASE REPLANTEIG PUNT SISTEMA COORDENADES ICCVRSUTM 
ORDRE ID NOM PROJECTE CONTROL X Y Z 
        m m m (ortom.) 
  

 
    

  
  

879 P658.0-D6LI 2 V-ROTONDA brc2013 439271,234 4645866,151 475,688 
881 P660.0-D6R BR-111 brc0462 439463,582 4645844,161 464,198 
883 P662.0-D6R BR-113 brc0460 440015,137 4645847,837 456,539 
884 P663.0-D6R BR-114 brc0459 440355,288 4645795,166 457,223 
885 P664.0-D6R BR-115 brc0458 440593,781 4645708,484 461,908 
886 P665.0-D6R BR-116 brc0457 440870,783 4645499,501 470,763 
887 P666.0-D6R BR-117 brc0456 441036,513 4645303,392 472,104 
888 P667.0-D6R BR-118 brc0455 441173,205 4645031,840 475,154 
889 P668.0-D6R BR-119 brc0442 441268,550 4644679,104 482,140 
893 P672.0-D6R BR-121 brc0444 441583,842 4644152,056 490,995 
894 P673.0-D6R BR-122 brc0445 441699,202 4643872,704 493,215 
895 P674.0-D6R BR-123 brc0446 441747,715 4643661,453 494,293 
896 P675.0-D6R BR-124 brc0447 441768,731 4643419,584 495,380 
897 P676.0-D6R BR-125 brc0448 441814,170 4643180,709 499,311 
898 P677.0-D6R BR-126 brc0449 441881,595 4642969,959 504,564 
900 P679.0-D6R BR-127 brc0451 441937,550 4642731,054 509,253 
904 P681.0-D6R BR-128 brc0452 442133,468 4642348,476 513,039 
905 P682.0-D6LI 2 V-187.2 brc0453 442150,424 4642304,736 521,212 
906 P683.0-D6R BR-129 brc0454 442185,376 4642220,346 518,203 
907 P684.0-D6R BR-130 brc0463 442244,236 4641995,510 522,619 
908 P685.0-D6R BR-131 brc0464 442311,665 4641511,227 532,267 
909 P686.0-D6R BR-132 brc0465 442412,699 4641135,624 548,632 
910 P687.0-D6R BR-133 brc0466 442493,424 4640865,433 564,301 
911 P688.0-D6LI 2 V-188.7 brc0467 442499,565 4640844,378 572,525 
912 P689.0-D6R BR-134 brc0468 442654,401 4640609,523 576,381 
914 P691.0-D6R BR-136 brc0470 443233,071 4640184,073 592,257 
916 P693.0-D6R BR-137 brc0472 443690,804 4639920,788 619,301 
919 P695.0-D6R BR-138 brc0473 444049,838 4639807,191 638,842 
920 P696.0-D6R BR-139 brc0474 444432,388 4639666,524 660,545 
921 P697.0-D6LI 2 V-191.2 brc0475 444545,132 4639618,815 667,028 
922 P698.0-D6R BR-140 brc0476 444785,751 4639489,490 681,150 
923 P699.0-D6R BR-141 brc0477 445071,685 4639360,459 697,962 
924 P700.0-D6R BR-142 brc1000 445246,166 4639258,688 703,065 
927 P703.0-D6R BR-144 brc1019 445626,233 4638951,118 688,692 
928 P704.0-D6R BR-145 brc1020 445725,243 4638813,998 679,438 
929 P705.0-D6LI 2 V-192.7 brc1018 445778,903 4638705,895 672,493 
930 P706.0-D6R BR-146 brc1017 445841,243 4638574,821 665,015 
931 P707.0-D6R BR-147 brc1016 446001,959 4638451,476 653,935 
932 P708.0-D6LI 2 V-193.5 brc1002 446384,979 4638357,037 649,770 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAULA 4 
DADES AIXECAMENT PUNTS DE CONTROL DURANT TREBALLS DE CAMP 

IDENTIFICACIÓ BASE REPLANTEIG SISTEMA COORDENADES PROJECTE UTM PUNT 
DIFER. ICCVRS-

PROJECTE 
ORDRE ID NOM PROJECTE X Y Z CONTROL X Y Z 
      m m m (ortom.)         
  

 
  

   
  

  
  

879 P658.0-D6LI 2 V-ROTONDA 439270,990 4645866,214 475,448 brc2013 0,244 -0,063 0,240 
881 P660.0-D6R BR-111 439463,333 4645844,223 463,946 brc0462 0,249 -0,062 0,252 
883 P662.0-D6R BR-113 440014,876 4645847,906 456,311 brc0460 0,261 -0,069 0,228 
884 P663.0-D6R BR-114 440355,033 4645795,226 456,976 brc0459 0,255 -0,060 0,247 
885 P664.0-D6R BR-115 440593,520 4645708,555 461,661 brc0458 0,261 -0,071 0,247 
886 P665.0-D6R BR-116 440870,517 4645499,572 470,510 brc0457 0,266 -0,071 0,253 
887 P666.0-D6R BR-117 441036,229 4645303,455 471,823 brc0456 0,284 -0,063 0,281 
888 P667.0-D6R BR-118 441172,945 4645031,907 474,895 brc0455 0,260 -0,067 0,259 
889 P668.0-D6R BR-119 441268,274 4644679,171 481,884 brc0442 0,276 -0,067 0,256 
893 P672.0-D6R BR-121 441583,576 4644152,118 490,765 brc0444 0,266 -0,062 0,230 
894 P673.0-D6R BR-122 441698,935 4643872,760 492,976 brc0445 0,267 -0,056 0,239 
895 P674.0-D6R BR-123 441747,450 4643661,526 494,071 brc0446 0,265 -0,073 0,222 
896 P675.0-D6R BR-124 441768,456 4643419,653 495,172 brc0447 0,275 -0,069 0,208 
897 P676.0-D6R BR-125 441813,892 4643180,770 499,112 brc0448 0,278 -0,061 0,199 
898 P677.0-D6R BR-126 441881,313 4642970,021 504,349 brc0449 0,282 -0,062 0,215 
900 P679.0-D6R BR-127 441937,256 4642731,121 509,038 brc0451 0,294 -0,067 0,215 
904 P681.0-D6R BR-128 442133,197 4642348,531 512,863 brc0452 0,271 -0,055 0,176 
905 P682.0-D6LI 2 V-187.2 442150,152 4642304,798 521,050 brc0453 0,272 -0,062 0,162 
906 P683.0-D6R BR-129 442185,104 4642220,417 518,034 brc0454 0,272 -0,071 0,169 
907 P684.0-D6R BR-130 442243,965 4641995,581 522,408 brc0463 0,271 -0,071 0,211 
908 P685.0-D6R BR-131 442311,394 4641511,302 532,068 brc0464 0,271 -0,075 0,199 
909 P686.0-D6R BR-132 442412,433 4641135,702 548,446 brc0465 0,266 -0,078 0,186 
910 P687.0-D6R BR-133 442493,151 4640865,492 564,117 brc0466 0,273 -0,059 0,184 
911 P688.0-D6LI 2 V-188.7 442499,285 4640844,455 572,301 brc0467 0,280 -0,077 0,224 
912 P689.0-D6R BR-134 442654,118 4640609,624 576,200 brc0468 0,283 -0,101 0,181 
914 P691.0-D6R BR-136 443232,785 4640184,158 592,121 brc0470 0,286 -0,085 0,136 
916 P693.0-D6R BR-137 443690,502 4639920,884 619,192 brc0472 0,302 -0,096 0,109 
919 P695.0-D6R BR-138 444049,562 4639807,262 638,725 brc0473 0,276 -0,071 0,117 
920 P696.0-D6R BR-139 444432,112 4639666,606 660,424 brc0474 0,276 -0,082 0,121 
921 P697.0-D6LI 2 V-191.2 444544,860 4639618,894 666,937 brc0475 0,272 -0,079 0,091 
922 P698.0-D6R BR-140 444785,471 4639489,570 681,071 brc0476 0,280 -0,080 0,079 
923 P699.0-D6R BR-141 445071,401 4639360,548 697,871 brc0477 0,284 -0,089 0,091 
924 P700.0-D6R BR-142 445245,898 4639258,784 702,958 brc1000 0,268 -0,096 0,107 
927 P703.0-D6R BR-144 445625,952 4638951,206 688,654 brc1019 0,281 -0,088 0,038 
928 P704.0-D6R BR-145 445724,959 4638814,066 679,360 brc1020 0,284 -0,068 0,078 
929 P705.0-D6LI 2 V-192.7 445778,646 4638705,960 672,438 brc1018 0,257 -0,065 0,055 
930 P706.0-D6R BR-146 445840,962 4638574,896 664,987 brc1017 0,281 -0,075 0,028 
931 P707.0-D6R BR-147 446001,667 4638451,527 653,904 brc1016 0,292 -0,051 0,031 
932 P708.0-D6LI 2 V-193.5 446384,697 4638357,107 649,726 brc1002 0,282 -0,070 0,044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 8 



SISTEMA DE BASES DE REPLANTEIG RESULTANT 

NOM COORDENADES UTM CODI CALIBRATGE 
DIF. AMB COORDENADES 

PROJECTE 
FINAL X Y Z FINAL UTILITZAT X Y Z 

  m m m (ort.)     m m m (ortom.) 
    

 
        

 
  

V-ROTONDA 439270,971 4645866,223 475,524 P658.0-D6LI 2 T7 -0,019 0,009 0,076 
BR-111 439463,318 4645844,232 464,031 P660.0-D6R T7 -0,015 0,009 0,085 
BR-113 440014,873 4645847,908 456,365 P662.0-D6R T7 -0,003 0,002 0,054 
BR-114 440355,023 4645795,236 457,046 P663.0-D6R T7 -0,010 0,010 0,070 
BR-115 440593,517 4645708,554 461,728 P664.0-D6R T7 -0,003 -0,001 0,067 
BR-116 440870,519 4645499,572 470,584 P665.0-D6R T7 0,002 0,000 0,074 
BR-117 441036,248 4645303,462 471,926 P666.0-D6R T7 0,019 0,007 0,103 
BR-118 441172,940 4645031,911 474,979 P667.0-D6R T7 -0,005 0,004 0,084 
BR-119 441268,285 4644679,175 481,970 P668.0-D6R T7 0,011 0,004 0,086 
BR-121 441583,577 4644152,127 490,831 P672.0-D6R T7 0,001 0,009 0,066 
BR-122 441698,937 4643872,775 493,055 P673.0-D6R T7 0,002 0,015 0,079 
BR-123 441747,450 4643661,524 494,136 P674.0-D6R T7 0,000 -0,002 0,065 
BR-124 441768,465 4643419,656 495,227 P675.0-D6R T7 0,009 0,003 0,055 
BR-125 441813,904 4643180,780 499,162 P676.0-D6R T7 0,012 0,010 0,050 
BR-126 441881,329 4642970,031 504,417 P677.0-D6R T7 0,016 0,010 0,068 
BR-127 441937,284 4642731,125 509,110 P679.0-D6R T7 0,028 0,004 0,072 
BR-128 442133,202 4642348,548 512,900 P681.0-D6R T7 0,005 0,017 0,037 
V-187.2 442150,158 4642304,808 521,074 P682.0-D6LI 2 T7 0,006 0,010 0,024 
BR-129 442185,109 4642220,418 518,066 P683.0-D6R T7 0,005 0,001 0,032 
BR-130 442243,970 4641995,582 522,486 P684.0-D6R T7 0,005 0,001 0,078 
BR-131 442311,398 4641511,299 532,141 P685.0-D6R T7 0,004 -0,003 0,073 
BR-132 442412,432 4641135,697 548,511 P686.0-D6R T7 -0,001 -0,005 0,065 
BR-133 442493,158 4640865,506 564,184 P687.0-D6R T7 0,007 0,014 0,067 
V-188.7 442499,299 4640844,451 572,408 P688.0-D6LI 2 T7 0,014 -0,004 0,107 
BR-134 442654,134 4640609,596 576,266 P689.0-D6R T7 0,016 -0,028 0,066 
BR-136 443232,804 4640184,147 592,143 P691.0-D6R T7 0,019 -0,011 0,022 
BR-137 443690,538 4639920,861 619,185 P693.0-D6R T7 0,036 -0,023 -0,007 
BR-138 444049,572 4639807,265 638,723 P695.0-D6R T7 0,010 0,003 -0,002 
BR-139 444432,122 4639666,598 660,424 P696.0-D6R T7 0,010 -0,008 0,000 
V-191.2 444544,866 4639618,890 666,907 P697.0-D6LI 2 T7 0,006 -0,004 -0,030 
BR-140 444785,485 4639489,564 681,028 P698.0-D6R T7 0,014 -0,006 -0,043 
BR-141 445071,419 4639360,534 697,839 P699.0-D6R T7 0,018 -0,014 -0,032 
BR-142 445245,900 4639258,763 702,941 P700.0-D6R T7 0,002 -0,021 -0,017 
BR-144 445625,967 4638951,192 688,568 P703.0-D6R T7 0,015 -0,014 -0,086 
BR-145 445724,976 4638814,072 679,315 P704.0-D6R T7 0,017 0,006 -0,045 
V-192.7 445778,636 4638705,969 672,371 P705.0-D6LI 2 T7 -0,010 0,009 -0,067 
BR-146 445840,976 4638574,894 664,895 P706.0-D6R T7 0,014 -0,002 -0,092 
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APÈNDIX 2. AIXECAMENT DE DETALL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE LA POLIGONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 





 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÀLCUL GPS 
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1. Introducció 

En aquest apartat es defineixen les característiques geomètriques en planta i 

en alçat de totes les alineacions de la carretera que es projecta. La traça té una 

longitud total de 800 metres. 

2. Normativa aplicada 

El traçat projectat pren com a punt de partida el que es va aprovar a l’”Informe 

de l’aprovació definitiva de l’avantprojecte i projecte de traçat. Modificacions a 

l’avantprojecte corresponent a l’ Avantprojecte de Construcció i Explotació i 

Projecte de Traçat. “Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.K. 

180+400 al 235+800. Tram: Vic – Caldes de Malavella.”, de Clau: AC-DC-

05068.3 i data març de 2007. 

La carretera actual va ser projectada a principis dels anys noranta, seguint els 

criteris de la normativa vigent en aquell moment. Els criteris actuals són més 

restrictius en general. El compliment rigorós de la normativa actual implicaria 

uns sobrecostos que en molts casos no estarien justificats, pel fet de deixar 

d'aprofitar la infraestructura actual. Així, tot i que la velocitat de projecte és de 

100 km/h s’admet que, puntualment, les característiques de l’autovia 

(paràmetres de traçat, etc.), siguin inferiors, tot i que mai menors de les 

corresponents a 80 km/h. 

3. Condicionants 
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En la mesura en què es compleixin les condicions funcionals i de seguretat vial, 

les solucions del present projecte s’orienten a aprofitar al màxim possible la 

infraestructura existent, per la qual cosa l’actual C-25 constitueix el 

condicionant més important de l’actuació. 

Aquesta carretera influeix decisivament en la definició dels paràmetres dels 

eixos de traçat (en planta i alçat), en l’amplada de la mitjana (per a poder 

aprofitar passos superiors existents), en la tipologia dels viaductes i d’altres 

obres de fàbrica (per la proximitat dels existents), etc. 

3.1 Situació actual  

La carretera actual té una secció tipus 7/12, és a dir, una calçada de 7 m (un 

carril per cada sentit de circulació) i vorals de 2,50 m.Aquesta presenta control 

total d’accessos. 

La longitud del tram en la situació actual és també de 800 m i inclou un 

viaducte. 

Els radis mínims en planta, de la C-25 actual, són equivalents o superiors a 450 

m. 

4. Característiques del traçat 

El tipus de carretera que es projecta copia el traçat de la situació actual, 

explicat a l’apartat anterior. 

La velocitat de projecte és de 100 km/h com també s’ha dit anteriorment. 

4.1 Ample de Mitjana 

En aquest projecte es presenta una proposta d’amplades de mitjana tenint en 

compte les necessitats de mitjana en els dos sentits de la marxa segons 

l’anàlisi de visibilitat. 

Al final del present Annex s’adjunta aquest estudi de Visibilitat. 

4.2 Definició en planta 
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El criteri de traçat en planta per tal de projectar el desdoblament, ha estat 

definir un eix paral·lel a la línia blanca de la calçada existent en el costat on 

aquesta línia resulti la interior en el desdoblament.  

4.3 Definició de l’alçat 

Per al càlcul de la definició en alçat de la rasant de la nova calçada del 

desdoblament s’han seguit criteris diferents, atenent a la situació en planta de 

la nova calçada. 

 Per una velocitat de projecte de 100 km/h, correspon una inclinació màxima 

del 4% en rampa i del 5% en pendent, podent incrementar en un 1% en casos 

justificats. Les corbes d’acord vertical són del tipus parabòlic. 

Tanmateix, el perfil longitudinal de la carretera existent té una pendent màxima 

de fins al 3%. 

Tenint en compte que la calçada nova es veu obligada a seguir la mateixa 

rasant de la calçada existent, es troben pendents màxims del 3% en el perfil 

longitudinal de la mateixa. 

Com totes aquestes inclinacions no superen el 6% admissible en casos 

excepcionals, es podrien considerar admissibles. 

D’acord amb la Norma 3.1 IC les principals dades que defineixen el traçat en 

alçat són: 

- Rampa màxima: 3% 

- Pendent màxima: 3% 

- Acord convex mínim: 7.200 m 

- Acord còncau mínim: 4.500 m 

- Longitud mínima de l’acord: 100 m 

- Longitud mínima entre vèrtex consecutius (per a V=100 km/h): 8,17 s 

4.4 Coordinació entre planta i alçat 
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En general, la coordinació entre planta i alçat a la carretera existent és bona, si 

bé en algun punt podria millorar-se. Tot i això, en tractar-se d’un desdoblament, 

la coordinació entre planta i alçat de la calçada desdoblada depèn de la 

calçada existent i, per tant, es descarten ajustos deguts a la coordinació entre 

planta i alçat, ja que no s’han detectat incompliments greus. 

5. Llistats de definició 

Els resultats obringuts dels càlculs realitzats s’inclouen al document de Plànols 

en la següent forma: 

Planta 

Alçat 

Estudi de visibilitat 
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LLISTATD’ALINEACIONS



PUNTS CADA 20 METRES





ESTUDI DE VISIBILITAT 
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1. Introducció 

Els objectius del present annex són la definició, la justificació i el 

dimensionament de les seccions i elements que constitueixen els ferms i 

paviments dels vials projectats per tal d’aconseguir: 

1. Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de 

característiques permanents sota les càrregues repetides de trànsit 

durant el període de projecte. 

2. Resistir les sol·licitacions del trànsit previst durant el període de projecte 

i repartir les pressions verticals provocades per les càrregues, de 

manera que a l’esplanada tan sols arribi una petita fracció d’aquestes, 

compatible amb la seva capacitat de suport. 

3. Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Per això, primer s’estudia el trànsit que es preveu i es recullen les dades de la 

esplanada que figuren als annexes 2 Planejament i Trànsit i 3 Geologia i 

Procedència dels Materials. 

2. Trànsit 

Les dades de trànsit, com hem dit, estan especificades a l’Annex 2, 

Planejament i trànsit. 

S’estima que la IMDp l’any de posada en servei, 2013, serà de 25.739 veh/dia. 

Per tant, es considera un trànsit T1. 

3. Esplanada 

Tal com s’indica a l’Annex 3 de Geologia, s’adopta una esplanada E3. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 8. Ferm i paviment. 
  Pàg. 2 

4. Seccions de ferm 

Combinant els paràmetres de trànsit i esplanada considerats als apartats 2 i 3 

del present annex, la solució que s’adopta es presenta als següents 

subapartats segons si ens trobem en el tronc, en vorals o en estructura en el 

cas del viaducte objecte d’estudi del present projecte. 

El dimensionament de ferms es basa en la Norma 6.1.-IC Secciones de Firme. 

Anàlogament s’ha tingut en compte l’apreciació de la Norma que estableix que 

tots els gruixos de capa assenyalats s’entenen com a mínims sota qualsevol 

punt del carril de projecte. 

Pel que fa al tipus de lligant i les seves dotacions en els diferents tipus de 

mescles, són les següents: 

Mescla Tipus de lligant Dotació en pes (%) 

BBTM11B (trànsit) Betum b-55/70 BM-3c 5,50 

AC22binS (intermitja) Betum B-60/70 4,30 

AC22baseG (base) Betum B-60/70 3,90 

Reg adherència sota BBTM11B Reg tipus ECR-2d-m 65 % de betum 

Reg adherència (altres) Reg tipus ECR-1d 60 % de betum 

 

4.1 Tronc 

Com ja s’ha demostrat al present annex, el tronc de la calçada desdoblada de 

la C-25 actual presenta un trànsit pesat de categoria T1 i s’executa sobre una 

esplanada E3.  

Partint d'aquestes dades, s’ha escollit la secció estructural tipus 132 del catàleg 

contingut en l’apartat 6.1 de la Norma, de tipus semirígida i composada per 

20 cm de mescles bituminoses sobre 20 cm de sòl ciment, tal com podem 

veure a la següent taula. 
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Està formada per les següents capes (en ordre descendent): 

Capa de trànsit:  3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent  

    tipus BBTM11B, amb dotació de 60 kg/m2   
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Reg termoadherent:  emulsió bituminosa al 65% de betum, modificada  

    amb polímers tipus ECR-2d-m, amb dotació 

    de lligant residual > 300 g/m2 

Capa intermèdia:  7 cm de mescla bituminosa en calent tipus   

    AC22binS 

Reg adherència:  emulsió bituminosa tipus ECR-1d  

Base bituminosa:  10 cm de mescla bituminosa en calent tipus   

    AC22baseG 

Reg adherència:  emulsió bituminosa tipus ECR-1d  

Reg de curat:  emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de  

    lligant  residual > 300 g/m2 i de 4 a 6 l/m2 d’àrid de  

    cobertura  

Base granular:  20 cm de sòl-ciment 

Tant els materials com els gruixos indicats compleixen les prescripcions de la 

Norma 6.1-IC, dels articles 213, 216, 542 i 543 del PG-3, i del Plec de 

Condicions Tècniques de GISA. 

4.2 Vorals 

Pel que fa als vorals, s’han seguit igualment les prescripcions contingudes en 

l’apartat 7 de la ja citada Norma en quant a la seva composició. 

En quant als vorals interiors de 1,50 m d’amplada i als vorals exteriors de 2,50 

m d’ample, el ferm a col·locar es composa de: 

Capa de trànsit:  3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent  

    tipus BBTM11B, amb dotació de 60 kg/m2 

Reg termoadherent: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus  

    ECR-2d-m, amb dotació de lligant residual > 300  

    g/m2 
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Capa intermèdia:  7 cm de mescla bituminosa en calent tipus   

    AC22binS 

Reg adherència:  emulsió bituminosa tipus ECR-1d  

Reg de curat:  emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de  

    lligant  residual > 300 g/m2 i de 4 a 6 l/m2 d’àrid de  

    cobertura  

Base granular:  30 cm de sòl-ciment 

4.3 Estructures 

Pel cas del viaducte del Gurri, sobre el tauler s’estendrà un reg d’imprimació, 

una capa d’impermeabilització i una de protecció, per evitar que aquesta es 

danyi durant els treballs de construcció i per donar-li una major durabilitat en el 

temps durant la fase d’explotació de la carretera. 

A sobre d’aquesta protecció del tauler de les estructures es col·locarà el paquet 

de ferm: 

Capa de trànsit:  3 cm de BBTM11B, amb dotació de 60 kg/m2 

Reg termoadherent: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus  

    ECR-2d-m, amb dotació de lligant residual >  

    300 g/m2 

Capa intermèdia:  5cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 

Reg d’adherència:  emulsió bituminosa tipus ECR-1d  

    Reg de cura amb producte filmogen  
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1. Introducció 

Aquest projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries 

per a la realització de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten 

afectats per la construcció del projecte en qüestió. 

La investigació realitzada per obtenir els resultats que es recullen en el present 

projecte s’ha portat a terme efectuant una presa de dades, sobre el terreny, de 

tots els serveis e instal·lacions visibles, i tot seguit, s’han identificat cadascun 

dels tipus de servei i la companyia propietària. 

Per la redacció d’aquest projecte s’ha optat per la comunicació directa, 

ambentrevistes presencials amb les companyies i organismes afectats per a 

desenvolupar tot el tràmit d’obtenció de solucions. 

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present projecte amb 

laindicació del servei afectat, propietari, número d’ordre, així com la solució 

adoptada i el pressupost d’execució per contracte de l’obra a realitzar. 

2. Línies elèctriques ENDESA 

Les línies elèctriques afectades pertanyen a la companyia 

“ENDESADISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SA”. Es tracta de línies de distribució en 

baixatensió, amb una tensió nominal inferior a 1 kV, línies d’alta tensió de 

terceracategoria, les quals presenten una tensió nominal igual o superior a 1kV 

iinferior a 30 kV, habitualment identificades per la companyia com a línies 

demitja tensió i línies d’alta tensió denominades de transport, amb una 

tensiónominal superior a 30 kV. 

Les solucions a les afeccions de línies de baixa i mitja tensió s’han 

projectatd’acord amb els tècnics del Cap de Projectes i Treballs a la delegació 

que lacompanyia disposa a Manresa, al carrer LLussà núm. 9, telèfon 93 701 
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25 17,amb els tècnics del Cap de Projectes i Treballs a la delegació que 

lacompanyia disposa a Girona, al carrer de la Creu núm. 3-5, telèfon 972 

221824, per deixar els serveis en les condicions de reglamentació i 

seguretatnecessàries en relació amb la nova infraestructura viària i també amb 

el futurdesenvolupament del sector. Essent necessari en alguns casos 

substituir elsesmentats suports per altres de més esforç, per mantenir el criteri 

de seguretatreforçada en encreuaments de carretera. Aquestes solucions es 

descriuen acontinuació: 
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Degut que l’actuació sobre la xarxa telefònica no suposa cap modificació de les 

característiques de funcionalitat del servei, essent instal·lacions en 

funcionament es mantenen les mateixes seccions per als cables i 

canalitzacions, d’acord amb la normativa interna de la companyia propietària, 

indicat pels tècnics de la mateixa. 

El càlcul i l’estesa de la xarxa de cables, tant aèria com subterrània, correspon 

a la companyia Telefònica, segons l’acord vigent de l’Administració amb la 

companyia Telefònica, SA, en matèria de carreteres, per la qual cosa no es 

contempla en aquest projecte. 

3. Aigües de Vic

Al present projecte resulten afectades varies canonades de petits 

diàmetres,que discorren dintre del terme municipal de Gurb, al llarg dels camins 

entrecamps de conreu. Donen subministrament d’aigua potable a les 

masiesproperes al seu recorregut. 

Les solucions a les afeccions preveuen modificar o substituir les 

canonades,han estat les més adients possibles i s’han trobat després d’arribar 

a un acordamb el Cap de l’oficina tècnica que la companyia disposa a Vic, al 

carrer BisbeMorgades núm. 46, telèfon 93 885 23 51, per a deixar-les com a 

mínim, en lesmateixes condicions que les conduccions actuals. Aquestes 

solucions esdescriuen a continuació: 
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L’actuació sobre la xarxa d’abastament d’aigua potable, no suposa cap 

modificació de les característiques de funcionalitat del servei, per tant es manté 

com a mínim la secció útil de les canonades i arquetes, per als nous trams de 

xarxa, d’acord amb les instruccions dels tècnics de la companyia. 
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1. Introducció 

El presentannex té per objectiu descriure les diferents afectacions que produeix 

la traça del projecte sobre les parcel·les actuals, i determinar per tant la 

superfície a expropiar i fer una estimació del cost econòmic d’aquesta 

expropiació. 

2. Línia d’expropiació 

La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per 

executar l’obra del projecte i que marca el canvi a domini públic. El terreny 

expropiat es mesurarà en metres quadrats (m2).  

La zona a expropiar corresponent al tronc principal inclou la franja de domini 

públic delimitada a vuit metres mesurats en horitzontal i perpendicularment a 

l’eix, des de la intersecció del peu de terraplè o bé de les coronacions de 

desmunt amb el terreny natural. De la mateixa manera, en el cas de l’existència 

de cunetes, de peu de terraplè o coronació en desmunt, es comptaran 

igualment en 8 metres a partir de la línia més exterior d’aquestes, tal com es 

mostra a la següent figura: 
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3. Descripció dels municipis i tipus de terrenys afectats 

Els trams corresponents al Projecte, es troben ubicats al terme municipal de 

Folgueroles 

Els terrenys afectats son de naturalesa rústica; principalment conreus de reg, 

conreus de secà, fruiter de reg i secà, pineda moderable, arbrat de ribera, 

matoll, pins i matoll, pastura i improductiu. 

Pel que fa a la qualificació urbanística, tota la traça del projecte transcorre per 

sòl no urbanitzable. 

4. Valoració de terrenys  

D’allò que ha quedat reflectit en la descripció dels terrenys afectats es pot 

donar una valoració segons cada tipus d’aprofitament. 

El Projecte transcorre per zones de sòls fora de nuclis urbans, per la qual cosa 

afecta bàsicament a conreus de naturalesa rústica. 

La valoració de béns i drets afectats s’ha de realitzar segons el procediment 

contingut a la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament, i d’acord amb la 

Llei 8/2007 del sòl del 28 de maig entrada en vigor el 1/07/07 on queden 

establerts els criteris i mètodes a seguir. 

Segons es desprèn de la Llei 8/2007, aquests criteris i mètodes depenen del 

tipus de sòl que es tracti: 
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• Sòl no urbanitzable (SNU); la valoració es farà amb el mètode de 

comparació o bé en el cas que això no sigui possible, en funció dels 

rendiments del terreny. 

Per a valorar les construccions es calcula el cost de construcció a nou, aplicant 

uns coeficients en funció de l’antiguitat i estat de conservació de les mateixes. 

Els preus aplicats son orientatius i el preu just o aparentment definitiu es 

definirà en la tramitació de l’expedient d’expropiació. 

Els preus utilitzats per realitzar la valoració econòmica de les finques afectades 

son: 

ÚS PREU (€/m2) 

Ocupació  
Definitiva 

PREU (€/m2) 

Ocupació  
Temporal 

Vial 

PREU (€/m2) 

Ocupació  
Temporal 

Serveis 

PREU (€/m2) 

Servitud de  
pas aèria 

PREU (€/m2) 

Servitud de  
pas subterrània 

Urbana  18,00 2,16 0,72 3,60 7,20 

Urbanitzable 12,00 1,44 0,48 2,40 4,80 

Conreu regadiu 2,00 0,24 0,08 0,40 0,80 

Conreu seca 1,00 0,12 0,04 0,20 0,40 

Horta 2,00 0,24 0,08 0,40 0,80 

Fruiters regadiu 1,80 0,22 0,08 0,36 0,72 

Fruiters secà 1,00 0,12 0,04 0,20 0,40 

Pinar Fusterer 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Arbres de ribera  0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Avet 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Faig 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Eucaliptus 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Alzinar 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Castanyer 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Pins i matolls 0,60 0,08 0,03 0,12 0,24 

Forestal (Matolls) 0,40 0,05 0,02 0,08 0,16 

Improductiu, pastures 0,40 0,05 0,02 0,08 0,16 

 

5. Taula de definició dels terrenys afectats 
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Com be hem dit, els terrenys afectats són del municipi de Folgueroles i de sòl 

no urbanitzable. A continuació queden definits: 
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ZONES D’ACOPI 

 

6. Taula de valoració dels terrenys afectats

Un cop definits els terrenys afectats en l’apartat anterior, ara només queda valorar-los econòmicament. Això queda reflectit en les 

següents taules: 

TERRENYS AFECTATS: 
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ZONES D’ACOPI 

 

 

S’afegeix una partida alçada al pressupost corresponent a les expropiacions degudes a la obra amb un total de 58.589,19 €. Descomposada 

segons:

• Terrenys afectats: 55.237,92 € 

• Zones d’acopi: 3.351,27 €



 

 

ANNEX 11. ESTUDI GEOTÈCNIC 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 1 

1. Introducció 

En aquest annex es presenta l’estudi geotècnic de la zona de projecte. Per a 

dur-lo a terme s’ha recopilat i consultat tota la informació disponible de les 

investigacions anteriorment realitzades en els estudis previs del present 

projecte de manera que han complementat els resultats obtinguts en el present 

estudi 

En concret s’ha consultat el “Projecte de licitació de la Concessió per a la 

construcció i explotació de l’eix Transversal. Tram: Cervera-Caldes de 

Malavella (C-25). PK 180+400 al 235+800. Gurb- Caldes de Malavella”, que 

conté un resum de tots els treballs geotècnics previs. 

De tota la informació dels treballs de camp realitzats s’han recuperats els 

sondeigs, les cales i els assaigs de penetròmetre. 

1.1. Treballs realitzats 

1.1.1. Campanya de sondeigs 

 Per a completar l’estudi de les obres de fàbrica, dels desmunts i dels 

terraplens, s’han analitzat un total de 2 sondeigs a rotació amb recuperació 

continua de testimoni, amb un total de 30,4 metres lineals de perforació. 

ots els sondeigs s’han perforat a rotació amb recuperació de testimoni continu, 

amb un diàmetre màxim de 101 mm i mínim de 76 mm. L’equip emprat per a 

l’execució dels sondeigs ha estat una sonda TECOINSA TP-50 muntada sobre 

erugues.  

 

En els sòls sorrencs, la perforació s’ha realitzat mitjançant corona de wídia, 

obtenint-se entre el 50 i el 100% de recuperació en els sondeigs. En el substrat 

rocós, donada la seva major resistència, s’ha hagut d’optar principalment per la 
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utilització de bateria doble amb corona de diamant. 

1.1.2. Campanya de cales 

Per completar la investigació de camp s’han excavat en total 4 cales mitjançant 

una pala retroexcavadora equipada amb una cullera de 40 cm d’ample. Les 

cales s’han distribuït al llarg del tram amb l’objectiu d’estudiar la fonamentació 

dels terraplens, determinar l’aprofitament i l’esplanada dels materials existents 

al llarg de la traça i avaluar la seva excavabilitat. Algunes cales també 

subministren informació sobre la fonamentació d’estructures i en conjunt 

ofereixen informació precisa de cara a l’execució del perfil geològic-geotècnic 

del tram. 

A gran part de les cales executades s’han recollit mostres alterades dels 

diferents sòls localitzats per a realitzar-hi posteriorment assaigs de laboratori 

per a la seva caracterització geotècnica i determinar-ne el seu aprofitament 

segons les prescripcions del PG3. 

En part de les cales efectuades s’obté rebuig abans d’assolir la fondària 

màxima que permet el braç de la retroexcavadora, ja sigui per la presència de 

blocs de granit d’elevada resistència com per la presència del granit hercínic, 

que impossibilita seguir excavant.. 

A la taula següent s’indica per cada cala efectuada les coordenades UTM, la 

profunditat d’estudi assolida, el material detectat més representatiu i l’objectiu 

principal de la cala. 

A les cales efectuades en la present fase d’estudi no s’ha detectat la presència 

de nivell freàtic. 
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La situació de les cales executades s’indica a la Planta Geològica adjunta als 

Plànols. 

1.1.3. Campanya de penetròmetres 

Per a les proves de penetració dinàmica tipus “DPSH”, s’ha utilitzat un 

penetròmetre ROLATEC muntat sobre xassís mòbil (carret manual). Durant 

l’assaig es registra el nombre de cops necessaris per clavar una vara un tram 

de 20 cm. Aquesta dada N20  es considera rebuig si supera el valor de 100. 

S’han realitzat un total de 1 penetròmetre dinàmic fins la profunditat de rebuig. 

L’assaig de penetròmetre s’ha executat per a completar l’estudi de la 

fonamentació dels terraplens i d’estructures. Durant els treballs de camp s’ha 

intentat realitzar els assaigs en els punts més propers en els que està previst 

realitzar les actuacions previstes, tot i que en algun cas, per motius 

d’inaccessibilitat han quedat lleugerament desplaçats. 

A la taula següent s’indica les coordenades UTM aproximades, la profunditat 

d’estudi assolida i l’objectiu principal de l’assaig. 

 

Els resultats de penetròmetre superiors als 3m que corresponen a zones amb 

un major gruix de sòls quaternaris o bé a reblerts antròpics. 

1.1.4. Campanya de sísmica de refracció 

El reconeixement de camp pel que fa a l’estudi de desmunts en roca s’ha 

completat mitjançant l’execució d’un perfil de sísmica de refracció de 62.5 

metres de longitud per avaluar l’excavabilitat del terreny. En concret es va 

treballar amb perfils equipats amb 12 geòfons amb una separació constant 

entre ells de 5 m amb una longitud total dels perfils de 62.5 metres. 

La utilització de la sísmica de refracció es basa en la mesura dels valors de 

transmissió de les ones de compressió (Vp ) a través dels massissos rocosos. 

El valor de les ones de compressió depèn del grau de compacitat i de la 
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integritat dels materials travessats, el que ofereix una valuosa informació de 

cara a determinar la seva excavabilitat. 

La majoria dels perfils sísmics s’han emplaçat en zones on s’executaran 

desmunts. L’objectiu ha estat determinar de la manera més objectiva possible, 

el mètode més eficaç d’excavació. 

La ubicació final dels perfils s’han realitzat a les zones on és previst realitzar 

excavacions més profundes sempre que l’accés i la topografia o ha permès, de 

manera que les dades obtingudes fossin representatives de cara a estimar 

l’excavabilitat. 

A la taula següent es detalla pel perfil sísmic realitzat les característiques del 

perfil i la fondària d’investigació assolida: 

Perfil 

sísmica de 

refracció 

P.K. Longitud 

del perfil 

Nombre 

de 

geòfons 

Distància 

entre 

geòfons 

Profunditat 

d’estudi 

Perf-1 183+000 60,5 12 5 15 

 

Com s’observa la fondària d’estudi assolida en els perfils oscil·la entre 10 i 20 

metres de fondària. 

1.1.5. Campanya hidrogeològica 

La campanya hidrogeològica ha consistit en la recopilació de les mesures 

freàtiques preses durant les campanyes geotècniques prèvies. 

No es detecta nivell freàtic en cap dels sondeigs efectuats per a l’estudi dels 

desmunts o a les cales realitzades, en l’estudi dels talussos, a la zona prevista 

a excavar. 

 1.2. Campanya de laboratori 

Sobre les mostres extretes tant dels sondeigs com de les cales executades, 

s’ha dut a terme en el 
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laboratori acreditat un ampli programa d’assaigs de laboratori. 

Els resultats obtinguts s’indiquen en els registres dels sondeigs i de les cales 

en correspondència amb les mostres assajades. En general l’objectiu dels 

assaigs realitzats sobre mostres extretes de cales es determinar l’aprofitament 

dels materials existents al llarg de la traça i el tipus d’esplanada que formen 

mentre que les mostres provinents dels sondeigs s’han assajat per a 

determinar els paràmetres resistents i completar la caracterització geotècnica. 

 1.2.1. Assaigs sobre mostres extretes de cales 

Sobre les mostres alterades més representatives recollides de les cales 

excavades en la present campanya s’han efectuat bàsicament assaigs 

d’identificació, compactació Proctor Modificat i C.B.R, per a determinar el seu 

aprofitament segons les prescripcions del PG-3. 

També s’han dut a terme assaigs de contingut de sulfats en sòls per determinar 

l’agressivitat dels sòls al formigó de les estructures projectades. 

Tot seguit s’indiquen els assaigs efectuats en el present estudi sobre les 

mostres extretes de les cales així com les normes seguides per la seva 

execució. 

- Granulometries de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

- Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 

- Determinacions del contingut en matèria orgànica (UNE 103.204) 

- Determinacions del contingut en sals solubles (NLT-114) 

- Determinacions del contingut en guixos (NLT-115) 

- Determinacions de contingut en sulfats (Annex 5º de EHE) 

-  Assaigs d’inflament Lliure (UNE 103.601:96) 

-  Assaigs d’índex de col·lapse (NLT-254/99) 

-  Assaigs Proctor Modificat (UNE 103.501) 
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-  Assaigs CBR (UNE 103.502) 

-  Determinacions de la humitat mitjançant secat en estufa (UNE 103.300:93) 

-  Pressions d’inflament (UNE 103.602:96) 

-  Assaigs de Tall Directe (UNE 103.401:98) 

-  Assaigs d’estabilitat en front l’acció de l’aigua (NLT 255) 

2. Caracterització geotècnica 

Els materials que afloren a la traça s’han agrupat, basant-se en el seu origen i 

edat morfològica, en formacions. Aquestes formacions engloben una sèrie de 

materials que, en general, reuneixen una sèrie de característiques comunes o 

similars des d’un punt de vista geotècnic. 

En aquest projecte de desdoblament s’han definit les següents formacions: 

Formació QC: Sòls col·luvials (Quaternari) 

Formació QP: Dipòsits de la Plana de Vic (Quaternari) 

Formació E4: Calcària margosa (Eocè) 

Formació E3. Alternança de gres blanc i lutita (Eocè) 

Formació E2: Gres conglomeràtic (Eocè) 

Formació E1: Gres amb nivells d’argilita i lutita (Eocè) 

Formació J: Sauló (O. Hercínica) 

Juntament amb les formacions anteriors s'han reconegut a la traça dipòsits de 

rebliments antròpics, entre els quals s'han diferenciat els compactats (R1) dels 

simplement vessats (R2). 

En general, els materials quaternaris són propicis per realitzar anàlisis dels 

valors de penetració estàndard i penetració dinàmica, analitzant a cada 

formació la variació de resistència en funció de la profunditat.. En aquest 

Projecte no es considera necessari realitzar aquest tipus d’anàlisi perquè, en el 
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tram Gurb – Espinelves, totes les fonamentacions recolzaran directament sobre 

roca i les unitats quaternàries de la traça no presenten potències destacables.  

2.1. Rebliments (R1 i R2) 

Es tracta d’acumulacions de sòls compactats, quan constitueixen rebliments 

d'obres públiques (rebliments de la pròpia C-25 i d’altres carreteres comarcals), 

que a la cartografia s’han identificat amb les sigles R1, o sense compactar, 

simplement vessats, que en general provenen dels excedents de terres que va 

haver-hi durant la construcció de la C-25, que s’han identificat amb R2. 

Els rebliments compactats (R1) afecten la traça en nombrosos punts, ja sigui 

perquè la duplicació s'hi recolza directament a sobre o perquè serà necessària 

la seva ampliació per al recolzament de la nova calçada. 

Els rebliments sense compactar que queden sota el suport dels rebliments serà 

necessari retirar-los, encara que en la seva majoria, i sempre que no estiguin 

barrejats amb enderrocs o amb qualsevol altre tipus de deixalles o 

escombraries, es podran utilitzar en la construcció de rebliments. 

Al quadre següent s’indiquen les zones de rebliment sota les quals s’han 

reconegut rebliments sense compactar (R2) que hauran d'ésser retirats abans 

de construir el seu fonament, i que impliquen una sobreexcavació. No 

s’indiquen les zones de desmunt, ja que aquestes no impliquen, en general, 

sobreexcavacions. 

ZONES DE REBLIMENT QUE TENEN EN EL SEU RECOLZAMENT 

REBLIMENTS SENSE COMPACTAR (R2) QUE HAURAN D'ÉSSER 

RETIRATS ABANS DE CONSTRUIR EL FONAMENT 

PK PK 
LONGITUD 
(m) 

MARGE INVESTIGACIÓ 
GRUIX MIG 
ESTIMAT (m) 

180+950 180+980 30 Dret -- 1,00 

184+545 184+610 65 Esquerre CR-2 1,20 

185+640 185+805 165 Dret -- 3,00 
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NOTES: 

1. El material que s’obtingui de l’excavació d’aquests rebliments es podrà utilitzar 

per a la construcció del nucli. 

2. A zones de desmunt no es preveu que quedin rebliments sense compactar sota 

la cota de rasant; si això es produís en algun punt, serà necessari substituir el 

rebliment sense compactar. 

Els rebliments compactats (R1) afecten la nova calçada en nombrosos punts, ja 

que moltes seccions són ampliacions de rebliments existents. En aquests 

casos serà necessari portar a terme un encaix del rebliment existent per 

aconseguir un bon lligament entre ambdues. 

Ja que és possible que el projecte duplicació sigui deficitari de terres es 

proposa, en nombrosos punts, aprofitar el material tipus Sauló d'aquests 

rebliments sense compactar (R2) en la construcció del nucli de rebliments. 

Dels assajos de laboratori realitzats sobre mostres de rebliments, sense 

compactar (R2) i compactats (R1) s'obtenen els següents valors mitjos. 

                                                            Rebliments R2            Rebliments R1 

• Humitat natural  8,4% (23 dades)                 7,0% (6 dades) 

• Densitat seca  1,88 t/m3 (4 dades)           1,66 t/m3 (1dada) 

• Contingut en: 

- Grava = 22% (28 dades) 17% (7 dades) 

- Sorra = 64% (28 dades) 67% (7 dades) 

- Fins = 14% (28 dades) 16% (7 dades) 

• Plasticitat  

- Límit líquid 28 (5 dades)                      25 (1 dada i 2NP) 

- Índex de plasticitat   11 (5 dades)                    11 (1 dada i 2 NP) 

• Assaigs químics: 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 9 

- Matèria orgànica = 0,26 (3 dades) 0,10 (1 dada) 

- Carbonats = 122 (2 dades) -- 

- Sulfats =  0,01 (2 dades) -- 

• Assaig Proctor Normal 

- Densitat màxima = 1,86 t/m3 (2 dades) -- 

- Humitat òptima = 8,2% (2 dades) -- 

• Assaig Proctor Modificat: 

- Densitat màxima = 2,09 t/m3 (9 dades) 2,01 t/m3 (3 

dades) 

- Humitat òptima = 7,1% (9 dades) 9,6% (3 dades) 

• CBR 

- Índex (per al 100% Dmàx PN) = 19 (2 dades) -- 

- Índex (per al 95% Dmàx PM) = 25 (9 dades) 20 (3 dades) 

• Inflament Lambe 

- Índex d'inflament  = 6 kPa (2 dades) 

- Inflament  = 0,4% (2 dades)  

Aquests valors són molt similars als obtinguts per al sauló, la qual cosa avala 

els reconeixements superficials en el sentit que els rebliments de tipus terraplè, 

tant els compactats (R1) com sense compactar (R2), estan formats, en la seva 

major part, per sauló. 

Sobre una mostra inalterada obtinguda al sondatge SV17-1, a 3,35 metres de 

profunditat i amb una densitat seca d’1,67 t/m3, s’han realitzat tres punts de tall 

directe lent i s'ha obtingut una resistència de φʹ′ = 37o i cʹ′ = 25 kPa. 

Si es comparen els assaigs d’identificació, estat i compactació del sauló i els 

dels rebliments (R1 i R2) es confirma que són materials molt similars i que els 
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rebliments procedeixen de l’excavació dels saulós. Fins i tot la resistència φʹ′ = 

37o que s'obté als rebliments és coincident amb la que s'obté a les mostres 

remodelades de sauló. 

2.2. Formació QC. Sòls col·luvials 

Són dipòsits actuals, originats tipus ‘peu de mont’, que procedeixen de 

l'alteració del substrat rocós. Aquests materials, que tenen uns gruixos de 

l'ordre de 2,0-3,0 m, amb màxims observats de 8,0-9,0 m, s’acumulen a les 

zones baixes i als peus dels vessants, regularitzant el seu pendent a 

superfícies més o menys contínues. 

La litologia d’aquests sòls està relacionada amb les de les àrees mares de les 

quals procedeixen. En general són sorres, ja que solen procedir de gres i sauló, 

amb força grava i fins i normalment presenta un color marró clar o ataronjat. 

Dels assaigs de laboratori portats a terme en aquests sòls s'han obtingut els 

següents valors mitjans: 

• Humitat natural = 8,0% (31 dades) 

• Densitat seca = 1,87 t/m3 (25 dades) 

• Contingut en: 

- Grava    = 23% (34 dades) 

- Sorra    = 56% (34 dades) 

- Fins    = 21% (34 dades) 

• Plasticitat  

- Límit líquid   = 24 (37 dades, de les quals 14 són NP) 

- Índex de plasticitat = 8 (37 dades, de les quals 14 són NP) 

• Assaigs químics: 

- Matèria orgànica = 0,60% (17 dades) 

- Carbonats = 7,65 (17 dades) 
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- Sulfats = 0,01% (17 dades)  

• Assaig Proctor Normal: 

- Densitat màxima  = 1,95 t/m3 (8 dades) 

- Humitat òptima  = 10,4% (8 dades)  

• Assaig Proctor Modificat: 

- Densitat màxima  = 2,18 t/m3 (2 dades) 

- Humitat òptima  = 6,0% (2 dades)  

• CBR 

- Índex (per al 100% Dmàx PN) = 13 (8 dades) 

- Índex (per al 95% Dmàx PM) = 11 (2 dades) 

• Resistència a la compressió simple = 0,12 MPa (3 dades) 

S’han portat a terme dos assaigs triaxials en els quals s’obté un angle de fricció 

!" = 36o i una cohesió de c" = 49 kPa. 

En una mostra de llim sorrenc s’ha portat a terme un assaig edomètric amb el 

següent resultat: 

 

C"c = Índex de compressió específica 

C"r = Índex de recompressió específica 

p"c = Pressió de preconsolidació (kPa) 

cv = Coeficient de consolidació (cm2/dia) 
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Per conèixer la resistència al tall d’aquests materials s’han realitzat 25 punts de 

tall directe. Aquests assaigs s’han agrupat en funció del seu contingut en fins. 

Els sòls amb menys del 10% de fins, descrits com a graves, presenten una 

resistència mitja de φʹ′ = 46o i cʹ′ = 122 kPa, amb valors extrems de φʹ′ = 46o i cʹ′ = 

264 kPa i φʹ′ = 40o i cʹ′ = 10 kPa, en funció del seu grau de cimentació. Les 

sorres, que presenten un contingut de fins d’entre el 19 i el 30 per cent, tenen 

una resistència variable, també en funció del seu grau de cimentació, entre φʹ′ = 

40o i cʹ′ = 40 kPa i φʹ′ = 37o i cʹ′ = 0,0 kPa. Als gràfics següents es mostren els 

assaigs portats a terme. 

ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ QC. SORRES 

 

 

 

 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 13 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT NATURAL 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 CR - 30 1u 0,95 SC 9,4 1,76 30 

2 S - I - 4(3-PR) -- 1,00 SC 11,6 1,81 19 

3 S - I - 6(3-PR) -- 0,80 SC 7,9 2,11 29 

4 S - I - 7(3-PR) -- 0,75 SC 6,7 1,87 21 

5 S - I - 15(3-PR) -- 1,50 SC  10,1 1,94 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 14 

ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ QC. GRAVA 

 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT NATURAL 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 SV1 - 1 2 3,35 GP 3,5 2,15 10 

2 SV2 - 2 2 1,87 GW-GM 4,5 1,97 7 

3 S - I - 2(3-PR) -- 0,90 GP 8,5 1,77 6 
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El grau de cimentació d’aquests sòls és força alt, i accepta talussos 

subverticals. 

Aquests sòls poden classificar-se, segons el PG-3, com a sòls adequats, que 

es podran fer servir per a la construcció del nucli dels rebliments. 

2.3. Formació QP. Dipòsits de la Plana de Vic (Quaternari) 

A la Plana de Vic s’han diferenciat uns dipòsits quaternaris d’origen el·luvio-

al·luvial formats per argila i llim sorrenc de color marró i gris clar, amb indicis 

d'una mica de grava, entre els quals s'han reconegut ocasionals nivells de 

grava. En general, aquests materials presenten una certa cimentació, que es 

manifesta en talussos subverticals, tot i que d'escassa alçada, i un alt contingut 

en carbonats, amb valors de fins a un 41,57% i una mitjana del 10,06%. 

Aquests sòls afloren a la zona de la Plana de Vic, entre els PP.KK. 180+400 i el 

final del tram, i en general tenen resistència de ferms a molt ferms i fins i tot 

durs. 

Dels assaigs portats a terme en aquesta formació s’obtenen els següents 

valors mitjans: 

• Humitat natural = 11,8% (30 dades)  

• Densitat seca = 1,76 t/m3 (26 dades) 

• Contingut en: 

- Grava = 6% (40 dades) 

- Sorra = 35% (40 dades) 

- Fins = 59% (40 dades) 

• Plasticitat  

- Límit líquid = 27 (56 dades, de les quals 24 són No Plàstiques) 

- Índex de plasticitat = 8 (56 dades, de les quals 24 són No Plàstiques) 

• Assaigs químics: 
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- Matèria orgànica = 0,49% (27 dades)  

- Carbonats = 10,06 (26 dades) 

- Sulfats = 0,07% (27 dades)  

• Assaig Proctor Normal 

- Densitat màxima = 1,86 t/m3 (16 dades) 

- Humitat òptima = 12,2% (16 dades)  

• Assaig Proctor Modificat: 

- Densitat màxima = 1,93 t/m3 (3 dades) 

- Humitat òptima = 11,1% (3 dades)  

• CBR 

- Índex (per al 100% Dmàx PN) = 12 (16 dades) 

- Índex (per al 95% Dmàx PM) = 18 (3 dades) 

- Inflament = 0,4% (3 dades)  

• Resistència a la compressió simple = 0,19 MPa (9 dades) 

• INFLAMENT Lambe 

- Índex d’inflament = 15 kPa (13 dades) 

- Inflament = 0,7% (13 dades)  

Per conèixer la resistència al tall d’aquests sòls s’han realitzat 15 punts de tall 

directe lent sobre mostres inalterades, 9 en argiles i 6 en sorres, a las quals 

s’obté una resistència al tall de pic de φʹ′ = 27o i cʹ′ = 57 kPa, amb valors extrems 

que mantenen l’angle de fricció i varien la cohesió (en funció del seu grau de 

cimentació) entre 96 i 31 kPa i a les sorres φʹ′ = 27o i cʹ′ = 36 kPa. Als gràfics 

següents es mostren els resultats dels assaigs portats a terme.
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ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ QP. ARGILES 

 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT NATURAL 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 S-8(1-AB-INY) -- 1,50 CL 17,8 1,74 96 

2 CD - 10 1u 1,00 CL 8,1 1,70 76 

3 S-0-1(2-PR) -- 1,10 CL 18,3 1,70 75 
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ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ QP. SORRES 

 

 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT NATURAL 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS  
(%) 

1 S-0-3(2-PR) -- 1,50 SC 14,3 1,79 34 

2 S-0-4(2-PR) -- 1,50 SC 14,5 1,74 41 

 

Sobre dues mostres de sorra remodelades i compactades a una densitat d'1,90 

t/m3, propera al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat, s'han 

realitzat sis punts de tall directe lent, i s'han obtingut unes resistències 

extremes de φʹ′ = 40o i cʹ′ = 0 kPa, i φʹ′ = 37o i cʹ′ = 36 kPa.  Sobre una mostra 

d'argila, remodelada i compactada a una densitat d’1,54 t/m3, propera 83% de 

la màxima obtinguda a l'assaig Proctor Normal, d'aquests tres punts s'obté una 

resistència de φʹ′ 35o i cʹ′ = 225 kPa. 
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ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ QP. SORRES (MOSTRES REMODELADES) 

 

 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 S-V-2(7-PR) -- 1,40 SC 12,3 1,90 17 

2 S-V-3(7-PR) -- 0,90 GC-SP 12,3 1,91 15 

 

En una mostra inalterada de llim s’ha portat a terme un assaig edomètric amb 

el següent resultat: 

Cala Mostra 
Profunditat 

(m) 

Densitat 
seca 
(t/m3) 

Humitat 
(%) 

Fins 
(%) 

Límit 
líquid 

Índex de 
plasticitat Cʹ′c Cʹ′ r 

Pʹ′c 
(kPa) 

cv 
(cm2/dia) 

CR -
2 

1 u 1,35 1,57 21,7 77 21 1 0,148 0,004 460 2.839 
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Cʹ′c = Índex de compressió específica 

Cʹ′r = Índex de recompressió específica 

pʹ′c = Pressió de preconsolidació (kPa) 

cv = Coeficient de consolidació (cm2/dia) 

Així mateix s’han portat a terme quatre assaigs triaxials en els quals s’obtenen 

angles de fricció d’entre 25 i 36 graus i cohesions que varien entre 30 i 59 Kpa. 

Aquests sòls, que es classifiquen com a tolerables segons el PG-3, seran aptes 

per a la seva utilització al nucli dels rebliments. 

1.1.1. 2.4. Formació J. Sauló 

L’alteració i meteorització in situ del substrat granític dóna lloc a una sorra de 

gra de mitjà a gruixut, de color marró clar rosat i amb un contingut variable de 

grava i bolos, format per trossos de granit menys meteoritzats; aquest material 

rep la denominació de sauló. El pas entre el granit meteoritzat grau IV i el sauló 

es fa de forma gradual i progressiva. 

Dels assaigs de laboratori portats a terme sobre mostres de sauló s'obtenen els 

següents valors mitjans: 

• Humitat natural = 8,3% (139 dades)  

• Densitat seca = 1,91 t/m3 (88 dades) 

• Contingut en: 

- Grava = 12% (165 dades) 

- Sorra = 75% (165 dades) 

- Fins = 13% (165 dades) 

• Plasticitat  

- Límit líquid = 27 (112 dades, de les quals 56 són NP) 

- Índex de plasticitat = 8 (112 dades, de les quals 56 són NP) 
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• Assaigs químics: 

- Matèria orgànica = 0,45% (80 dades)  

- Carbonats = 0,71 (77 dades) 

- Sulfats   = 0,11% (79 dades)  

• Assaig Proctor Normal 

- Densitat màxima = 1,88 t/m3 (14 dades) 

- Humitat òptima = 8,7% (14 dades)  

• Assaig Proctor Modificat: 

- Densitat màxima = 2,04 t/m3 (13 dades) 

- Humitat òptima = 5,9% (13 dades)  

• CBR 

- Índex (per al 100% Dmàx PN) = 19 (14 dades) 

- Índex (per al 95% Dmàx PM) = 17 (13 dades) 

• Resistència a la compressió simple  = 0,04 MPa (5 dades) 

• Inflament Lambe 

- Índex d'inflament = 6 kPa (12 dades) 

- Inflament = 0,4% (12 dades)  

S’han portat a terme assaigs triaxials del tipus CU (Consolidats i sense 

drenatge) sobre mostres inalterades (24 punts) i sobre mostres remodelades i 

compactades a una densitat mitjana d’1,74 (equivalent al 93% de la Dmàx PN o 

al 85% de la Dmàx PM). 

Als diagrames p-q que es mostren tot seguit s’obté per a les mostres 

inalterades una recta de resistència intrínseca, definida per cohesió zero i φʹ′ = 

40o i per a les mostres remodelades cohesió zero i φʹ′ = 37o. 
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ASSAIGS TRIAXIALS (TX/CU) 

FORMACIÓ J 

 

 

CLAU 
SONDEIG 
 O CALA 

MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT 
 

NATURAL 
 (%) 

DENSITAT 
SECA 
 (t/m3) 

FINS  
(%) 

σ1´- σ3´ p q 

1 S - I - 9(3-PR) -- 1,50 SC  15,2 1,80 19  375 290 187 

                 527 416 264 

                 676 539 338 

2 S-III-7(5-PR) -- 1,40 SC 8,6 1,62 15  341 299 171 

                 492 420 246 

                 579 529 290 

3 S-IV-21(6-PR) -- 1,40 SP 8,0 1,81 9  413 293 206 

                 599 446 300 

                 850 664 425 

4 S-IV-27(6-PR) -- 1,40 SC 14,1 1,85 12  345 254 173 

                 538 434 269 

                 782 677 391 

5 S-V-1(7-PR) -- 1,40 SP -- -- 7 1 089 802 545 
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                1 425 1 022 712 

                1 745 1 297 873 

6 S-V-19(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 8 1 009 771 504 

                1 374 1 047 687 

                1 793 1 426 897 

7 S-V-21(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 35  425 355 213 

                 550 457 275 

                 776 680 388 

8 S-V-26(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 28  121 114 60 

                 207 189 103 

                 310 291 155 

 

ASSAIGS TRIAXIALS (TX/CU) 

FORMACIÓ J. (MOSTRES REMODELADES) 
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CLAU 
SONDEIG 
 O CALA 

MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT 
 (%) 

DENSITAT 
 SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

σ1´- σ3´ p q 

1 S-III-1(5-PR) -- 1,40 SC 14,8 1,84 20  605 459 302 

                1 011 806 505 

                1 368 1 116 684 

2 S-III-8(5-PR) -- 1,40 SC 10,6 1,62 15  467 375 233 

                 594 468 297 

                 733 599 367 

3 S-III-5(5-PR) -- 1,40 SC 8,4 1,84 10  374 300 187 

                 538 434 269 

                 716 609 358 

4 S-III-15B(5-PR) -- 1,40 SC 5,3 1,64 12  500 404 250 

                 742 589 371 

                1 054 866 527 

 

Per conèixer la resistència al tall s’han realitzat 78 punts de tall directe sobre 

mostres inalterades, en les quals s’obté una resistència de φʹ′ = 44o i cʹ′ = 49 kPa 

i 51 punts sobre mostres remodelades i compactades a una densitat mitjana 

d’1,84 t/m3, equivalent al 98% de la Dmàx PN o al 90% de la Dmàx PM, en les 

quals s’obté una resistència de φʹ′ = 37o i cʹ′ = 30 kPa. Als gràfics següents es 

mostren els assaigs portats a terme. 
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ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ J 

 

 

CLAU SONDEIG O CALA MOSTRA 
PROFUNDITAT 

 (m) 
CLASSIFICACIÓ 

HUMITAT NATURAL 
 (%) 

DENSITAT SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 S - I - 9(3-PR) -- 1,50 SC  15,2 1,80 19 
2 S - I - 9(3-PR) -- 4,00 SC 13,6 1,83 26 
3 SV2 - 1 3 4,62 SM 6,8 2,10 31 
4 SV2 - 3 5 9,05 SM 9,9 2,01 27 
5 S-II-13(4-PR) -- 1,40 SC 8,4 1,76 11 
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6 S-III-7(5-PR) -- 1,40 SC 8,6 1,62 15 
7 SV7 - 2 6 9,75 SM 8,6 2,00 15 
8 SV8 - 1 3 3,85 SM 4,5 1,89 12 
9 SV9 - 3 5 7,70 SM 9,8 1,92 17 

10 SD - 1 2 3,10 SM 7,3 1,96 12 
11 SV10 - 1 3 4,85 SP 5,2 1,95 1 
12 SV10 - 2 1 1,85 SM 5,1 2,08 11 
13 SV11 - 1 1 1,95 SP-SM 5,2 2,09 9 
14 SV11 - 1 5 7,55 SP-SM 6,7 2,04 9 
15 SV12 - 2 3 7,85 SC 10,1 1,94 39 
16 S-IV-27(6-PR) -- 1,40 SC 14,1 1,85 12 
17 S-V-9(7-PR) A 1,40 GC -- -- 9 
18 SV14 - 1 3 6,35 GP 25,0 1,49 24 
19 SV14 - 2 3 4,55 SM 5,9 2,07 20 
20 SV15 - 3 4 6,25 SM 9,5 2,00 21 
21 SV15 - 4 3 6,30 SC 10,0 1,95 17 
22 SV16 - 1 4 6,35 SM 8,3 2,08 23 
23 S-V-21(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 35 
24 S-V-22(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 20 
25 SV17 - 3 1 1,65 SM 7,7 2,10 14 
26 S-V-26(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 28 
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ASSAIGS DE TALL DIRECTE LENT 

RESISTÈNCIA DE PIC 

FORMACIÓ J. (MOSTRES REMODELADES) 
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Els assaigs de tall, portats a terme sobre mostres inalterades, tenen una 

dispersió gran, la recta de regressió de tots els punts c = 49 kPa i φʹ′ = 44o té un 

coeficient de correlació R2 = 0,6823. Si es consideren només els assaigs 

portats a terme per al projecte de duplicació, el coeficient de correlació millora 

R2 = 0,8511 i la recta de regressió dóna una resistència més gran cʹ′ = 73 kPa i 

φʹ′ = 46o. Tot i això, i seguint un criteri conservador, no s'ha rebutjat cap assaig i 

com a resistència de pic al tall del sauló s’ha pres cʹ′ = 49 kPa i φʹ′ = 44o. 

Els materials de la formació J, sauló, són segons el PG-3, sòls adequats, o de 

millor qualitat, aptes per construir rebliments de tipus terraplè. 

1.1.2. 2.5. Formació E4 

La formació E4 constitueix un massís rocós fracturat format per nivells mètrics, 

d'entre 0,5 i 2,0 – 3,0 m, de calcària margosa de color gris blavós que, de 

vegades, presenta un aspecte nodulós. 

Aquesta formació constitueix el substrat rocós des de l’origen del tram fins al 

final d’aquest. 

CLAU 
SONDEIG O 

CALA 
MOSTRA 

PROFUNDITAT 
 (m) 

CLASSIFICACIÓ 
HUMITAT 

 (%) 

DENSITAT 
SECA 
 (t/m3) 

FINS 
 (%) 

1 S-III-1(5-PR) -- 1,40 SC 14,8 1,84 20 

2 S-III-8(5-PR) -- 1,40 SC 10,6 1,62 15 

3 S-III-5(5-PR) -- 1,40 SC 8,4 1,84 10 

4 S-III-15B(5-PR) -- 1,40 SC 5,3 1,64 12 

5 S-IV-6(6-PR) -- 0,70 SC 6,1 1,81 24 

6 S-IV-8(6-PR) -- 2,00 SC 2,7 1,85 13 

7 S-IV-21(6-PR) -- 1,40 SP 8,0 1,81 9 

8 S-IV-22(6-PR) -- 0,90 SC 2,6 1,89 27 

9 S-IV-23(6-PR) -- 1,40 SC 2,3 1,93 27 

10 S-IV-23(6-PR) -- 4,10 SC 2,7 1,81 27 

11 S-IV-25(6-PR) -- 0,90 SC 1,8 1,97 15 

12 S-IV-27(6-PR) -- 3,50 SP 7,3 1,78 7 

13 S-V-1(7-PR) -- 1,40 SP -- -- 7 

14 S-V-8(7-PR) -- 1,45 SC 7,4 2,03 24 

15 S-V-11(7-PR) -- 1,50 SC 4,1 1,95 17 

16 S-V-19(7-PR) -- 1,40 SC -- -- 8 

17 S-V-23(7-PR) -- 1,40 SC 14,0 1,87 24 
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De les dades de fracturació (estacions 1 a 16) mesurades en aquesta formació 

s’obté que els plans de discontinuïtat principals són l’estratificació amb 

cabussaments en general inferiors a 10o i dos sistemes de juntes subverticals i 

ortogonals entre sí. Les orientacions i característiques mitjanes d'aquestes 

famílies són: 

Tipus 

de pla 

Orientació 
Espaiat 

(m) 

Continuïtat (m) 
JRC 

Rebliment 
JCS* 

(MPa) Azimut Cabussament Segons 
direcció 

Segons 
cabussament 

Gruix 
(mm) Tipus 

E 330o 05o 0,06 – 2,0 > 20 > 20 11 P OX 90 

J1 067o 85o 0,2 – 6,0 3 – 20 3 – 20 10 P OX 90 

J2 183o 85o 0,2 – 6,0 3 - 10 3 – 10 14 P OX 90 

 

 P = Pàtina  OX = Òxid 

 * El valor de JCS és el valor mig amb el martell de Schmitd 

La qualitat del massís rocós es de “bona a molt bona”, segons l’índex Q (16,25 

– 47,50), i “bona” segons l’índex RMR (69-79). Dels assaigs de laboratori 

portats a terme sobre mostres de calcàries margoses s'obtenen els següents 

valors mitjans: 

• Densitat natural = 2,58 t/m3 (48 dades) 

• Resistència a la compressió simple = 43,80 MPa (20 dades) 

• Resistència a la tracció = 9,55 MPa (16 dades) 

• Mòdul de Young = 5.371 MPa (30 dades) 

• Coeficient de Poisson = 0,16 (9 dades) 

 

Amb les dades dels assaigs triaxials s’ha realitzat un diagrama p – q del qual 

s'obté una línia de resistència intrínseca de φʹ′ = 57o i cʹ′ = 3,15 MPa. 

ASSAIGS TRIAXIALS (TX/UU) 

FORMACIÓ E4 
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CLAU 
SONDEIG 

O  
CALA 

MOSTRA 
PROFUNDITAT  

(m) 
CLASSIFICACIÓ 

DENSITAT  
NATURAL 

 (t/m3) 

MÒDUL DE 
YOUNG 
 (MPa) 

σ1´- σ3´ p q 

1 S-0-1(2-PR) M3 6,80 CAM 2,65 6 073 97 941 55 833 48 971 

2 S-0-1(2-PR) M4 10,05 CAM 2,64 4 719 95 098 55 392 47 549 

3 S-0-1(2-PR) M6 9,70 CAM 2,62 4 194 91 471 51 618 45 735 

4 S-0-2(2-PR) M2 8,50 CAM 2,61 3 192 92 549 56 078 46 275 

5 S-0-2(2-PR) M3 5,00 CAM 2,57 2 406 59 118 33 480 29 559 

6 S-0-2(2-PR) M6 9,10 CAM 2,59 2 786 64 706 34 314 32 353 

7 S-0-6(2-PR) M4 1,55 ARE 2,50 4 649 77 353 42 598 38 676 

8 S-0-6(2-PR) M5 2,35 ARE 2,53 3 720 79 118 45 441 39 559 

9 S-0-6(2-PR) M6A  5,70 ARE 2,55 4 553 106 373 61 029 53 186 

10 S-0-6(2-PR) M6B  7,20 ARE 2,62 7 656 92 451 48 186 46 225 

11 S-0-6(2-PR) M6C  6,20 ARE 2,53 5 792 77 647 44 706 38 824 

12 S-0-6(2-PR) M7D  6,20 ARE 2,60 6 081 99 608 57 647 49 804 

13 S-0-6(2-PR) M7E 3,20 ARE 2,52 3 275 69 412 38 627 34 706 

14 S-0-6(2-PR) M7G  3,20 ARE 2,52 4 355 81 961 50 784 40 980 

15 S-0-6(2-PR) M2A  9,80 ARE 2,54 3 124 77 647 42 745 38 824 

16 S-0-7(2-PR) M2B  24,40 ARE 2,63 5 351 101 765 56 765 50 884 

17 S-0-7(2-PR) M3A  2,12 ARE 2,65 5 371 83 824 45 833 41 912 

18 S-0-7(2-PR) M3B  21,20 ARE 2,66 4 835 90 392 47 157 45 196 

19 S-0-7(2-PR) M3C  23,60 ARE 2,63 1 587 70 490 43 088 35 245 

20 S-0-8(2-PR) M5C  14,50 CCR 2,55 1 705 59 902 43 853 29 951 

21 S-0-8(2-PR) M5D  14,50 CCR 2,61 3 529 62 255 39 951 31 127 
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Per a l'alçada màxima del desmunt, al voltat de 20,0 m, sobre les cares de les 

discontinuïtats s’obté una tensió normal màxima de 0,52 MPa: 

Emprant el criteri de Barton i Choubey, i amb un angle de fricció bàsic 

conservador de 30 graus (valor mínim que la bibliografia tècnica assigna a les 

calcàries) s'obtenen els següents angles de fricció equivalent als plans de 

discontinuïtat. 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

σ
+φσ=τ

n
10bn

JCSlogJRCtg  

on: 

τ = resistència al tall (kg/cm2) 

σn = tensió normal sobre la cara de la discontinuïtat (MPa) 

φb = angle de fricció bàsica (graus) 

JRC = coeficient de rugositat de la junta (adimensional) 

JCS = resistència a la compressió simple de la cara de la discontinuïtat 

(MPa). 

 

Estratificació φʹ′ = 55o 

Junta J1 φʹ′ = 52o 

Junta J2 φʹ′ = 61o 

 

Si s’aplica un factor de seguretat de 1,5 a aquests angles de fricció, s’obté: 

 

o
o

E 44
5,1
55tgarctg =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=φʹ′

                      
o

o

2J
o

o

1J 50
5,1
61tgarctg40

5,1
52tgarctg =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=φʹ′=

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=φʹ′  
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Aquests plans de discontinuïtat presenten pàtines d’òxid (fèrric o de manganès) 

i només ocasionalment rebliments argilosos, d'1-2 mm de gruix, per la qual 

cosa, de forma conservadora, s'ha rebutjat la cohesió que puguin tenir. 

A diferents sondatges s’han portat a terme 15 assaigs pressiomètrics als 

materials d’aquesta formació: cinc d’aquests assaigs no s’han considerat vàlids 

i dels deu restants s'obtenen els següents valors mitjans: 

Mòdul pressiomètric (valor mitjà) = 2.473 MPa 

Coeficient de Poisson (valor mitjà) = 0,25 

Aquests materials hauran de menester voladures per a la seva excavació i el 

material que s’obtingui serà un pedraplè, en aproximadament un 70%, i un tot-u 

en el 30% restant, coincident amb els bancs més margosos i nodulosos.  

2.6. Formació E3 

La formació eocena E3 constitueix un massís rocós fracturat format per paquets 

mètrics de gres de gra gruixut i microconglomerats de color marró clar. 

Presenten un contacte net amb les calcàries de formació E4 i afloren entre els 

PP.KK. 12+670 i 13+670. 

En aquesta formació el principal pla de discontinuïtat és l’estratificació, que es 

presenta poc marcada, i els sistemes de juntes són de morfologia irregular i poc 

abundants. El massís rocós pot classificar-se de bo, tant amb l’índex Q (26,67 – 

45,00) com amb l'RMR (74 – 78). 

La resistència sobre els plans de discontinuïtat (estratificació i juntes) s’ha 

estimat de forma molt conservadora, similar als de la formació E4 φʹ′E = 46o i φʹ′J1 

= 40o i φʹ′J2 = 50o 

Dels assaigs de laboratori portats a terme en aquestes calcàries s'obtenen els 

següents valors mitjans: 

• Densitat natural = 2,48 t/m3 (28 dades) 

• Resistència a la compressió simple = 38,48 MPa (13 dades) 

• Resistència a la tracció = 9,00 MPa (5 dades) 
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• Mòdul de Young = 4.266 MPa (22 dades) 

• Coeficient de Poisson = 0,18 (12 dades) 

Els resultats dels deu assaigs triaxials es mostren al diagrama següent p - q, 

del qual s’obté una recta de resistència intrínseca de: φʹ′ = 54o i cʹ′ = 0,768 MPa. 

ASSAIGS TRIAXIALS (TX/UU) 

FORMACIÓ E3 

 

 

CLAU 
SONDEIG 
 O CALA 

MOSTRA 
PROFUNDITAT  

(m) 
CLASSIFICACIÓ 

DENSITAT  
NATURAL 

 (t/m3) 

MÒDUL DE 
YOUNG  
(MPa) 

σ1´- σ3´ p q 

1 S-0-8(2-PR) M2A  3,90 CAM 2,68 6 874 58 922 
34 

363 
29 

461 

2 S-0-8(2-PR) M2C 24,60 CAM 2,41 3 819 84 608 
52 

108 
42 

304 

3 S-0-8(2-PR) M4A  24,60 CAM 2,39 3 572 67 255 
35 

588 
33 

627 

4 S-0-8(2-PR) M5B  6,60 CAM 2,63 4 830 57 059 34 28 
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412 529 

5 S - I - 2(3-PR) M1A 7,00 ARE 2,20 1 546 27 059 
17 

451 
13 

529 

6 S - I - 2(3-PR) M1B 7,00 ARE 2,27 3 444 42 549 
27 

157 
21 

275 

7 S - I - 2(3-PR) M2 8,00 ARE 2,51 2 246 58 431 
37 

059 
29 

216 

8 S - I - 2(3-PR) M3A 7,60 ARE 2,58 1 637 40 196 
22 

549 
20 

098 

9 S - I - 2(3-PR) M3B 7,60 ARE 2,55 2 160 63 039 
38 

382 
31 

520 

10 S - I - 2(3-PR) M3C 7,60 ARE 2,48 1 938 52 549 
36 

078 
26 

275 

 

Als sondatges S-I-1 (3-PR) i S-2-2 (3-PR) s’han portat a terme cinc assaigs 

pressiomètrics, dels quals s’obtenen els següents valors mitjans: 

Mòdul pressiomètric (valor mitjà) = 3.852 MPa 

Coeficient de Poisson (valor mitjà) = 0,25 

Els gresos i conglomerats d'aquesta formació necessitaran explosius per ésser 

arrancats i el producte de l'excavació serà un pedraplè. 

2.7. Formació E2 

Està formada per gres conglomeràtic, de color marró rosat, entre el qual 

s'intercalen nivells decimètrics de conglomerats. Els plans de discontinuïtat, 

estratificació i juntes són escassos i són molt poc marcats, la qual cosa atorga 

al conjunt un aspecte massiu i molt poc fracturat. 

De les dades de fracturació (estacions 19 i 20) mesurades en aquesta formació 

s’obté que, juntament amb l’estratificació, existeixen dues famílies de juntes 

amb les següents característiques mitjanes: 

Tipus 

de pla 

Orientació 
Espaiat 

(m) 

Continuïtat (m) 
JRC 

Rebliment 
JCS* 

(MPa) Azimut Cabussament Segons 
direcció 

Segons 
cabussament Gruix Tipus 

E 016o 14o > 6,0 > 20 > 20 20 -- -- 34 

J1 055o 90o 2,0 – 6,0 1-3 1-3 14 -- -- 34 

J3 333o 55o > 6,0 3-10 3-10 20 -- -- 34 
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* El valor de JCS és el valor mig amb el martell de Schmitd 

La qualitat del massís rocós obtinguda de les mesures de camp sobre la 

formació E2 és de: 

Qmed = 150,00 – 300,00 Qualitat extremadament bona (segons Barton) 

RMR = 89 – 95 Qualitat molt bona (Segons Bieniawski) 

D'acord amb els resultats dels assaigs portats a terme s’obtenen els següents 

valors mitjans. 

• Densitat natural = 2,39 t/m3 (37 dades) 

• Resistència a la compressió simple = 23,81 MPa (11 dades) 

• Resistència a la tracció = 2,69 MPa (16 dades) 

• Mòdul de Young = 3.299 MPa (18 dades) 

• Coeficient de Poisson = 0,21 (9 dades) 

• Resistència al tall sense drenatge (Cu) = 29,37 MPa (9 dades) 

Amb les dades dels assaigs triaxials s’ha fet un diagrama p – q del qual s'obté 

una recta de resistència intrínseca definida per: cʹ′ = 210 kPa I φʹ′ = 57o. 
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ASSAIGS TRIAXIALS (TX/UU) 

FORMACIÓ E2 

 

 

CLAU SONDEIG MOSTRA 
PROFUNDITAT 

(MPa) 
CLASSIFICACIÓ 

DENSITAT 
NATURAL 

(t/m3) 

MÒDUL DE 
YOUNG 
 (MPa) 

σ1´- 
σ3´ 

p q 

1 S - I - 1(3-PR) M1A 12,00 ARE 2,42 5 987 91 078 
55 

343 

45 

539 

2 S - I - 1(3-PR) M1B 12,00 ARE 2,46 5 851 59 118 
32 

500 
29 

559 

3 S - I - 1(3-PR) M2 14,50 ARE 2,45 4 443 49 804 
29 

804 

24 

902 

4 S - I - 1(3-PR) M4 4,20 ARE 2,48 7 578 87 647 
47 

255 

43 

824 

5 S - I - 3(3-PR) M1A 5,00 ARE 2,33 4 872 51 765 
33 

725 

25 

882 

6 S - I - 3(3-PR) M3B 6,60 ARE 2,28 1 989 42 255 
26 

029 

21 

127 

7 S - I - 3(3-PR) M4 5,00 ARE 2,32 1 728 35 980 
21 

912 

17 

990 
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8 S - I - 3(3-PR) M5 8,10 ARE 2,49 2 171 32 059 
17 

990 

16 

029 

9 S - I - 3(3-PR) M6 12,80 ARE 2,55 3 153 78 922 
49 

265 

39 

461 

 

Per a l'alçada màxima del desmunt, al voltant de 35,0 m, sobre les cares de les 

discontinuïtats s’obté una tensió normal de 0,85 MPa. 

Emprant el criteri de Barton i Choubey, i amb un angle de fricció bàsica 

conservador de 30 graus (valor mínim que la bibliografia tècnica assigna als 

gresos conglomeràtics) s'obtenen els següents angles de fricció equivalents als 

distints plans de discontinuïtat. 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

σ
+φσ=τ

n
10bn

JCSlogJRCtg  

on: 

τ = resistència al tall (kg/cm2) 

σn = tensió normal sobre la cara de la discontinuïtat (MPa) 

φb = angle de fricció bàsica (graus) 

JRC = coeficient de rugositat de la junta (adimensional) 

JCS = resistència a la compressió simple de la cara de la discontinuïtat 

(MPa). 

 

Estratificació φʹ′ = 62o 

Junta J1 φʹ′ = 53o 

Junta J3 φʹ′ = 62o 

Si s’aplica un factor de seguretat de 1,5 a aquests angles de fricció, s’obté: 

o
o

E 51
5,1
62tgarctg =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=φʹ′

            
o

o

3J
o

o

1J 51
5,1
62tgarctg41

5,1
53tgarctg =

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=φʹ′=

⎟
⎟

⎠

⎞
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Aquests plans de discontinuïtat no presenten rebliments; no obstant, s'ha 

considerat, de forma conservadora, menysprear la cohesió que puguin tenir. 

Als sondatges S-I-3 (3-PR), S-I-4 (3-PR) i S-I-5 (3-PR) s’han fet 9 assaigs 

pressiomètrics, dels quals un no s'ha considerat vàlid, i, dels vuit restants, 

s'obtenen els següents valors mitjans: 

Mòdul pressiomètric (valor mitjà) = 1.014 MPa 

Coeficint de Poisson (valor mitjà) = 0,20 

Els gresos i conglomerats d'aquesta formació necessitaran voladures per ésser 

arrancats i de la seva excavació s’obtindran materials de tipus pedraplè. 

2.8. Formació E1 

La formació E1 la forma una alternança de gres, blanc i marró clar, i lutita marró 

vermellós, en paquets mètrics i decimètrics. Els paquets de gres formen cossos 

lenticulars, amb plans d'estratificació molt irregulars, i els de lutita són 

ocasionalment nodulosos. 

Als talussos de la C-25, excavats en aquesta formació, s’observa la 

meteorització diferencial que, com que és més gran als estrats de lutites, 

deixen en rafegut els paquets de gres suprajacents. A causa d’aquest fenomen 

existeixen petites caigudes de blocs al talús. 

En aquesta formació s’han realitzat cinc estacions, però només s'han pogut 

mesurar plans d’estratificació en vuit punts i s'ha obtingut una orientació mitjana 

de 282o/13o (direcció de cabussament i cabussament) i la qualitat del massís 

rocós, mesurat a cinc estacions, és "molt dolent" segons l'índex Q (0,19 – 0,28) 

i “dolent” segons el RMR (29 – 32). 

D'acord amb els resultats dels assaigs de laboratori realitzats sobre mostres 

d’aquesta formació s’obtenen els següents valors mitjans: 

• Densitat natural = 2,49 t/m3 (13 dades) 

• Resistència a la compressió simple = 31,39 MPa (6 dades) 

• Resistència a la tracció = 4,02 MPa (8 dades) 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 39 

• Mòdul de Young = 3.372 MPa (6 dades) 

• Coeficient de Poisson = 0,25 (6 dades) 

Aquests materials seran ripables i com a producte de l’excavació s’obtindrà un 

material de tipus tot-u. És probable que, en alguna zona, es necessitin 

voladures d'esponjament. 

3. Reblerts 

Al llarg del tram hi ha prevista l’execució de diferents tipus de reblerts segons 

els materials dels que disposem. 

3.1. Recolzament dels reblerts 

Els fons dels desmunts restaran en roca o en sòls adequats des del 

començament fins al P.K. 199+959, excepte en una zona situada entre els 

punts quilomètrics 181+394 – 181+620, que restarà en sòls tolerables de les 

formacions QP i QG. 

3.2. Materials i posada en obra 

Per obtenir una esplanada E3 al fons dels desmunts serà necessari realitzar les 

següents operacions: 

• fons de desmunt en roca - regularitzar amb formigó (HM.20), gruix 

mínim 15 cm. 

• fons de desmunt en sòl adequat - estabilitzar in situ 30 cm amb S-EST3. 

• fons de desmunt en sòl tolerable - estendre 60 cm de sòl seleccionat i  

   estabilitzar in situ els 30 cm superiors  

   amb S-EST3. 

Els rebliments es construiran amb els materials excavats a la traçada o 

procedents dels préstecs localitzats a la seva rodalia. 

En el seu conjunt, els materials excavats a les formacions E4 (calcària 

margosa), E3 (gres i microconglomerat) i E2 (gres conglomeràtic), donaran 

materials de tipus pedraplè; només una proporció de la formació E4, 
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aproximadament un 30%, i la E1 (gres i lutita) donaran materials de tipus tot-u. 

La resta de les formacions donaran materials de tipus sòl que s’han classificat 

de la forma següent: 

- formacions QP  = sòls tolerables 

- formacions QC = sòls adequats 

- formacións J i R2 = sòls adequats - seleccionats 

Els rebliments es construiran amb material de tipus pedraplè, tot-u i terraplè, 

per la qual cosa per obtenir una esplanada E3 s’hauran de realitzar les 

següents operacions. 

• rebliments construïts amb materials de tipus pedraplè i tot-u: estabilitzar in situ 

els 25 cm superiors. 

• rebliments construïts amb sòls tolerables: estendre 60 cm de sòls seleccionats i 

estabilitzar in situ els 30 cm amb S-EST3. 

• rebliments construïts amb sòls adequats i seleccionats: estabilitzar els 30 cm 

superiors per obtenir un S-EST3. 

Resumint, per obtenir una esplanada E3 serà necessari regularitzar amb 

formigó els fons de desmunt en roca i, a la resta, fons de desmunt en sòls 

adequats, i a la coronació de pedraplens, tot-uns i terraplens coronats amb un 

mínim de 60 cm de sòl seleccionat, aconseguir 30 cm de S-EST3. Als fons de 

desmunt que restin en sòls tolerables s’hauran de substituir els 60 cm superiors 

per sòls seleccionats i estabilitzar in situ els 30 cm superiors amb S-EST3. 

3.3. Estabilitat dels terraplens 

Els materials de les formacions QP, QC i J que s’excaven als desmunts de la 

traçada es podran fer servir per a la construcció de rebliments de tipus terraplè. 

El coeficient de pas i esponjament d’aquests materials és: 
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ASSAIG PROCTOR MODIFICAT 

FORMACIÓ DENSITAT SECA 
(t/m3) 

DmàxPM 
(t/m3) 

95% DmàxPM 
(t/m3) 

80% DmàxPM 
(t/m3) 

COEFICIENT DE 
PAS 

 (a rebliment) 

COEFICIENT 
D’ESPONJAMENT 

 (a abocador) 
QP 1,76 1,97 1,87 1,58 0,94 1,12 

R2 1,88 2,08 1,98 1,66 0,95 1,13 

J 1,91 2,04 1,94 1,63 0,99 1,17 

 

ASSAIG PROCTOR NORMAL 

FORMACIÓ DENSITAT SECA 
(t/m3) 

DmàxPN 
(t/m3) 

100% DmàxPN 
(t/m3) 

85% DmàxPN 
(t/m3) 

COEFICIENT DE 
PAS 

 (a rebliment) 

COEFICIENT 
D’ESPONJAMENT 

 (a abocador) 
QC 1,86 1,92 1,92 1,63 0,97 1,14 

 

Els terraplens també poden ser del tipus tot-u o pedraplens: 

Materials de tipus tot-u: 

Els materials de la formació E1 i aproximadament un 30% de la formació E4 

donaran materials de tipus tot-u (pel seu contingut en fins). 

La densitat mínima de posada en obra serà la que correspon a una porositat 

del 15%. 

Coeficient de pas = 1,18 

Materials de tipus pedraplè: 

Els materials de les formacions E2, E3 i una part de l’E4, aproximadament un 

70%, donaran materials de tipus pedraplè. 

La densitat mínima de posada en obra serà la que correspon a una porositat 

del 20%. 

Coeficient de pas = 1,25 

Al quadre següent es mostra, de forma aproximada, entre quins punts 

quilomètrics afloren les diferents formacions a la traçada. 
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FORMACIÓ PK PK 

E4 180+400 190+900 

E3 180+900 191+850 

E2 181+850 193+480 

E1 183+480 195+320 

QP (1) 180+400 189+060 

QC, R1 i R2 
(1) 

180+400 FINAL 

(1) Aquestes formacions afloren de forma discontínua 

4. DESMUNTS 

Els materials en què s’excavaran els desmunts poden agrupar-se en sòls 

(formacions QP, QC i J) i roques més o menys competents (formacions E1, E2, 

E3 i E4). 

El gruix de sòls quaternaris a les zones de desmunt és, en general, inexistent o 

petit, amb gruixos d'un metre aproximadament, tot i que puntualment s’han 

reconegut gruixos de fins a 7,0 – 8,0 m, en especial als dipòsits de sòls 

col·luvials. 

Les formacions de sòls seran excavables; els Dipòsits de la Plana de Vic (QP), 

segons els assaigs de laboratori, donaran materials classificables com a 

tolerables que es podran fer servir per a la construcció del fonament i el nucli 

dels rebliments de tipus terraplè. Els sòls col·luvials (QC) i de fons de riera (QR) 

es classifiquen, segons els assaigs portats a terme, com a sòls adequats aptes 

per a la seva utilització en la construcció de qualsevol zona dels rebliments de 

tipus terraplè. Per últim, els saulons (J) són sòls classificables com a adequats 

o seleccionats que es podran fer servir per a la construcció de qualsevol zona 

dels rebliments de tipus terraplè. No serà necessari retirar a abocador cap dels 

sòls excavats a la traça. 
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Les formacions de roques eocenes, calcàries margoses (E4), gresos i 

conglomerats (E3) i gres conglomeràtic (E2) necessitaran voladures per a ser 

arrencats i donaran materials de tipus pedraplè. Excepte un 30% (estimació 

aproximada) de la formació E4 i la quasi totalitat de l’alternança de gres i lutita 

(formació E1), que seran ripables i donaran materials de tipus tot-u. 

Per determinar si els materials tipus pedraplè i tot-u són roques evolutives o 

marginals, caldrà realitzar en fase d’obra els assaigs que el PG-3 considera: 

Desmoronament i sulfurs oxidables. No serà necessari determinar el contingut 

en guix, sals solubles i matèria orgànica, perquè la naturalesa del material 

rocós de la zona no en conté. 

Amb la interpretació realitzada dels nivells d’aigua, cap de les excavacions 

projectades en desmunt tallarà aquest nivell, per la qual cosa és de preveure 

que les excavacions estiguin seques i no hi apareguin surgències d'aigua. No 

obstant, és possible que en èpoques plujoses aparegui alguna surgència 

d’aigua per les discontinuïtats, que no afectarà l’estabilitat dels talussos.  

4.1. Criteris de disseny 

Per al disseny dels talussos s’han analitzat, a cada desmunt, els següents 

aspectes: 

• Naturalesa i resistència dels materials 

• Estructura del massís rocós 

• Existència de nivells d’aigua 

• Excavabilitat del material 

• Geometria del desmunt 

• Estabilitat general i local de cada talús 

• Possible utilització del material excavat 

• Material que resta al fons del desmunt 

• Anàlisis dels desmunts excavats a la C-25 
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De l’anàlisi dels aspectes anteriors, a cada desmunt s’han obtingut les 

següents conclusions generals: 

 Els desmunts s’excavaran en sec. A les zones de desmunt no s’ha detectat 

aigua a cap de les investigacions, sobre la cota de la rasant, ni als talussos de 

la carretera actual, per la qual cosa s’han interpretat que els nivells d’aigua es 

troben sota la cota d’excavació. 

 L’alçada màxima de desmunt en sòl quaternari (QG) no arriba en cap punt als 

10 m d'alçada. 

 L’estructura del massís rocós sedimentari (formacions E1, E2, E3 i E4) presenta 

cabussaments baixos, en general inferiors a 15o. Encara que els plans 

d'estratificació quedessin descalçats pels talussos, la fricció dels plans 

d’estratificació seria molt més gran. 

 Als materials ignis (formacions G i D) les discontinuïtats s’agrupen en tres 

famílies de juntes: dues subverticals i quasi ortogonals entre sí i una altra amb 

un capbussament d'uns 40 – 45 graus. 

 Els gruixos de sòls quaternaris sobre la coronació dels talussos presenten molt 

poc gruix; en general és inexistent o amb gruixos d'un metre o menys. 

 Les inclinacions de les vessants, sobre la coronació dels talussos, són, en 

zones, força fortes. 

De l’anàlisi de l’inventari de talussos es dedueix que els talussos excavats a la 

C-25 no presenten inestabilitats significatives ni generals ni locals. Sí 

s’observen esllavissades i caigudes de pedres, fonamentalment a la formació 

D, arrossegaments de sorra a la formació J; aquests processos de caigudes de 

pedres i sobretot de sorra, rebleixen les cunetes de peu, quan plou amb 

intensitat, desviant les aigües cap a la calçada. 

A les formacions E1 i E4 s’observen caigudes ocasionals de blocs descalçats 

pel procés d'erosió diferencial (s’erosionen de forma més ràpida les lutites de la 

formació E1 o els nivells nodulosos de l’E4 que els gresos o calcàries 

suprajacents). 
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A les formacions de sòls col·luvials (QC), s’han observat processos d'erosió 

remuntant i formació de xaragalls associats a trencaments de baixants a la cara 

dels talussos. En conjunt, només existeixen elements de contenció associats 

als talussos de les boques de túnels excavats amb pendent més gran que la 

resta, en els quals només s’han col·locat alguns perns d'ancoratge. 

Al quadre adjunt es mostra un resum dels talussos inventariats, agrupats per 

formacions, on s'indica el talús mínim, màxim i les alçades extremes. 

FORMACIÓ 
TALUSSOS ALÇADA 

MÍNIM MÀXIM MÍNIM MÀXIM 

E4 
1 (H):2 

(V) 

1 (H):3 

(V) 
8 15 

E3 
1 (H):2 

(V) 

1 (H):3 

(V) 
8 9 

E2 
1 (H):3 

(V) 

1 (H):3 

(V) 
8 35 

E1 
1 (H):1 

(V) 

2 (H):3 

(V) 
14 27 

J 
2 (H):1 

(V) 

2 (H):3 

(V) 
8 53 

 

Tots els talussos inventariats són estables i tan sols s’han observat 

esllavissades o caigudes de petites pedres o petites caigudes de tascons, 

provocades en gran mesura per les pròpies voladures. Els talussos en sauló 

(Formació J) tenen molta variabilitat, per la qual cosa s'han resumit al quadre 

següent, del qual es dedueix que el talús més repetit és l’1(H):1(V). Els 

desmunts en sauló excavats amb talussos superiors a l’1(H):1(V) presenten 

alguns senyals d'inestabilitat. 

FORMACIÓ J 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 46 

(Sauló) 

TALÚS  ALÇADES 

TALUSSOS 
INVENTARIATS 

 

NOMBRE PROPORCIÓ  

1 (H):2 (V) 8 – 24 5 6% 
Talussos baixos o 

entre bermes 

2 (H):3 (V) 10 – 42 11 13% 
Talussos baixos o 

entre bermes 

3 (H):4 (V) 22 – 26 3 4% 
Talussos baixos o 

entre bermes 

1 (H):1 (V) 11 – 49 36 42%  

4 (H):3 (V) 11 – 58 23 27%  

3 (H):2 (V) 10 – 42 7 8%  

2 (H):1 (V) 53 1 1%  

 

4.2. Excavabilitat 

Els sòls quaternaris, formacions QC, QP, QR i QG, els saulons i la formació J, 

seran excavables a causa de la seva baixa resistència (a cap assaig de 

resistència s'assoleixen els 0,5 MPa). S'ha comprovat l'excavabilitat d'aquests 

materials durant la investigació de camp en què, amb una retroexcavadora 

lleugera, ha estat possible baixar fins a 3,0 – 4,0 m de profunditat. 

Per definir l'excavabilitat de les formacions rocoses E1, E2, E3, E4, G i D, quan 

estan sanes s'han seguit els criteris de Franklin et al. A la figura adjunta es 

mostra el seu diagrama d'excavabilitat, funció de la resistència a compressió 

simple de la roca i de l'espaiat de les fractures, sobre el qual s'han dibuixat els 

dominis de les diferents formacions. 
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Les formacions E2, E3 se situen majoritàriament a la zona de grau IV 

(voladura), la formació E1 entre les zones de grau II (ripable) i grau III (voladura 

d’esponjament) i, per últim, la formació E4 té una alta variabilitat, i per tant se 

situa a les zones de grau II (ripable), III (voladura d’esponjament) i IV 

(voladura). 

També s'ha analitzat l'excavabilitat en funció de la qualitat del massís rocós que 

correlaciona el mètode d'excavació amb els valors de l'índex RMR segons el 

quadre següent. 

VALOR DE RMR 
MÈTODE 
D'EXCAVACIÓ 

< 30 Excavable 

31 – 60 Ripable 

61 – 100 Volable 
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Les qualitats dels massissos rocosos (valors extrems), mesurats en camp, són: 

FORMACIÓ 
VALORS 
EXTREMS RMR 

MÈTODE 
D'EXCAVACIÓ 

E1 29 – 32 
Excavable – 

Ripable 

E2 85 – 96 Volable 

E3 74 – 78 Volable 

E4 69 – 79 Volable 

G 40 – 42 Ripable 

D 57 – 74 Ripable – Volable 

 

La formació E1 serà excavable i ripable, les E2 i E3 necessitaran voladures per 

ésser arrencades, l'E4, segons es va veure al diagrama de excavabilitat, té una 

gran variabilitat, serà ripable a les zones més margoses i necessitarà voladures 

a les zones de calcària.  

El percentatge d'excavació amb voladura teòric deduït a partir de la informació 

geotècnia disponible és del 40 %. 

Per tant, de l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimen com a autors 

un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 

50 % i un 80 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel 

contractista. 

Amb el mateix concepte, per l’excavació en rases, pous i fonaments 

d’estructures i murs, estimen un percentatge de voladura no excavable per 

mitjans mecànics comprès entre un 20 % i un 50 % en funció de la poténcia 

dels mitjans d’escavació emprats pel contractista. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 11. Estudi geotècnic. 

  Pàg. 49 

4.3. Càlculs d’estabilitat 

El Projecte actual ha refet els càlculs d’estabilitat de l’Avantprojecte, afegint el 

condicionant de l’acció sísmica. Per fer-ho s’ha utilitzat el programa Slope amb 

el métode de Bishop simplificat. A part, s’han mesurat els desmunts on 

coexisteixen diferents formacions i, en general, els desmunts més 

representatius amb alçades superiors a 10 metres. En tots els casos s’ha 

assolit un factor de seguretat mínim de 1,5. 

Quadre resum de desmunts 

  M. 
ESQ. 

PK - 
PK   ALÇA

DA       

CÀLCULS 
D'ESTABILITAT 

TALÚS DE TIPUS 

MATERI
AL ÚS 

DESM
UNT EIX PK - 

PK 
LONGI

TUD 
MÀXI
MA 

TALÚ
S  

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL A 
EXCAVAR 

EXCAVABI
LITAT 

EN 
FONS 

DE 
DEL 

  M. 
DRET 

PK - 
PK 

(m) (m)       
DESMU

NT 
MATERIA

L 

  
183+6

05 

183+

785 
 180 13,00 

3(H):2

(V) 15%. Formació QP :Llim i argila amb 
contingut de sorra variable 
85%. Formació E4 :Calcària margosa 
  

Excavable 
(20%) 

Volable 
(80%) 

  

Talús en roca. No 
es 

descalcen falques 
ni blocs 

  

  

Roca 

  

Terraplè 

(20%) 
Tot-u 
(20%) 

Pedraplè 
(60%) 

D-3 Eix 1 -- -- -- 

  -- -- -- -- -- 
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1. Objecte d’aquest estudi 

2. Característiques de l’obra 

2.1 Situació 

2.2 Subministrament de serveis 

2.3 Localització de serveis d’assistència mèdica i de salvament 

2.4 Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

2.4.1 Pressupost 

2.4.2 Termini d’execució 

2.4.3 Mà d’obra prevista 

2.3 Instal·lacions provisionals 

2.3.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

2.3.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

2.3.3 Instal·lació de sanejament 

2.4 Serveis de salubritat i confort del personal 

2.4.2 Vestuaris 

2.4.3 Menjador 

2.5 Àrees auxiliars 

2.5.1 Zones d’apilament. Magatzems 

2.6. Tractament de residus  

2.7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses  

2.7.1 Manipulació  

2.7.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament  

2.8. Condicions de l’entorn  

2.8.1 Ocupació del tancament de l’obra  

2.8.2 Servituds  

2.9. Interferències i serveis afectats  

2.9.1 Serveis afectats  

2.10. Materials utilitzats 

2.11. Maquinària  

2.12. Unitats constructives que composen l’obra  

3 Riscos  

3.1. Riscos professionals 

3.2. Riscos de danys a tercers 

4 Prevenció de riscos professionals 
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4.1. Proteccions individuals 

4.2. Protecciones col·lectives 

6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 

constructiu  

7 Mediambient laboral  

7.1. Agents atmosfèrics  

7.2. Il·luminació  

7.3. Soroll  

7.4. Pols  

7.5. Ordre i neteja  

8 Manipulació de materials 

9 Formació 

10 Medicina preventiva i primers auxilis 

10.1. Farmacioles  

10.2. Assistència a accidentats  

10.3. Reconeixement mèdic 

11 Prevenció de riscos de danys a tercers  

11.1. Àmbit d'ocupació de la via pública  

11.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic  

11.3. Operacions que afecten l'àmbit públic  

11.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  

11.5. Residus que afecten a l'àmbit públic  

11.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic  

12 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

12.1. Riscos de danys a tercers  

12.2. Mesures de protecció a tercers  

 

1. Objecte d’aquest estudi 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos 

professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir 

amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el 

seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

2. Característiques de l’obra 

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la construcció del desdoblament de la 

carretera C-25, Eix Transversal, en el tram que passa per sobre el riu Gurri, entre els PK’s 183+100 i 183+900. 

La longitud total del tronc és de 800 m. 
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En general, la carretera té una secció tipus 7/12, és a dir, una calçada de 7 m (un carril per cada sentit de circulació) i vorals 

de 2,50 m. 

La velocitat de projecte és de 100km/h. 

La carretera passa per un terreny d’orografia força suau a unes cotes altimètriques compreses entre 450 m i 510 m. El radi 

mínim en planta és de 809,5 m i el pendent màxim el 3%. 

El subtram presenta un únic viaducte a l'altura del P.K. 183,1  per a l’encreuament sobre el riu Gurri, de 78,65 m de longitud 

total, dividit en 5 llums de 18,6 m de llum màxima. El tauler està format per una llosa hiperestàtica postesada. 

2.1 Situació 

Municcipi      : Folgueroles 

 

Carretera              : C-25 Eix Transversal 

 

2.2 Subministrament de serveis 

Aigua                   : Aigües de Vic 

Gas           : Gas Natural 

Electricitat               : Endesa Distribució, Red Eléctrica Española 

Sanejament            : Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

Altres                   : Telefónica, Generalitat de Catalunya, Enllumenat de 

l’Ajuntament de Vilatorta 

 

2.3 Localització de serveis d’assistència mèdica i de salvament 

- Hospital de La Santa Creu 

  C/ Del Doctor Junyent, 3 

  08500 VIC 

  Telf. 93 883 33 00 

 

- Bombers de Vic 

  Carretera de Roda, s/n 

  08500 VIC 

  Telf. 93 885 10 80 

2.4 Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

2.4.1 Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, excloses les Despeses Generals i 

Benefici Industrial, és de 271.105,51 €. (dos-cents setanta-un mil cent cinc euros amb cinquanta-un cèntims). 

2.4.2 Termini d’execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 6 mesos. 
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2.4.3 Mà d’obra prevista 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 3 persones. 

Aquesta estimació s’ha realitzat per un percentatge del pressupost, tal i com s’indica: 

 

Pressupost estimat d’Execució Material 

del Projecte  
233.667 € 

Import percentual de mà d’obra: 

12,5%PEM 

0,125*233.667  

= 29.208,375 € 

Número mig d’hores treballades per 

treballador, en un any 
1.745 hores 

Número total d’hores treballades per 

treballador, en tota la durada de l’obra          

(6 mesos) 

 872,5 

Cost global per hores 29.208,375 / 872,5 = 33,5 € 

Preu mig d’hora per treballador 16,60 € 

Número mig de treballadors 33,5 / 16,6 = 2 

Punta de treballadors (suposant un 

augment del 25 % sobre la mitja) 
2,5 treballadors 

Arrodoniment punta 3 treballadors 

 

2.3 Instal·lacions provisionals 

2.3.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la 

línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 

Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, 

amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el 

seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a una 

javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
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Quadre General 

− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. 

 Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert 

 (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells 

 d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra 

 provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre el 

 mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de 

 vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió, 

 retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips 

 secundaris per planta és el següent: 

• 1 Magnetotèrmic general de 4P  :30 A. 

• 1 Diferencial de 30 A   :30 mA. 

• 1  Magnetotèrmic 3P   :20 mA. 

• 4 Magnetotèrmics 2P   :16 A. 

• 1 Connexió de corrent 3P + T :25 A. 

• 1 Connexió de corrent 2P + T :16 A. 

• 2 Connexió de corrent 2P   :16 A. 

• 1 Transformador de seguretat  :(220 v./ 24 v.). 

• 1 Connexió de corrent 2P  :16 A. 

Connexions de corrent 

− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 
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· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v   : Blau. 

· Connexió de 380 v   : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

Maquinària elèctrica 

− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

Enllumenat provisional 

− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les 

 persones. 

Enllumenat portàtil 

− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II 

 de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de 

 sustentació. 

 2.3.2 Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè 

instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar 

la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb canya 

galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, 

tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

2.3.3 Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que 

produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una 

fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

2.4 Serveis de salubritat i confort del personal 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
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Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua 

freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

2.4.2 Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

2.4.3 Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 

comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb 

tapa) per a dipositar les escombraries. 

2.5 Àrees auxiliars 

2.5.1 Zones d’apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada 

planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 

apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 

manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

2.6. Tractament de residus  

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de 

reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o 

hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

2.7. Tractament de materials i/o substàncies perilloses  

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la 

gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 

ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 

paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a 

la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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2.7.1 Manipulació  

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el 

Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 

− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

− Sílice. 

− Vinil. 

− Urea formol. 

− Ciment. 

− Soroll. 

− Radiacions. 

− Productes tixotròpics (bentonita) 

− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

− Gasos liquats del petroli. 

− Baixos nivells d’oxigen respirable. 

− Animals. 

− Entorn de drogodependència habitual. 

2.7.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament  

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma 

espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si 

 és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 

c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies presents. 

d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 

e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

h. El número CEE, si en té. 

i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la 

substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran 

adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
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Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments 

vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de 

fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes 

amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que 

assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

2.8. Condicions de l’entorn  

2.8.1 Ocupació del tancament de l’obra  

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 

casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari 

distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 

circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel 

tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 

fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat 

“Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

2.8.2 Servituds  

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de  possibles 

servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les 
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mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

2.9. Interferències i serveis afectats  

2.9.1 Serveis afectats  

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, cables, canonades, 

conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu 

i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El 

Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de 

situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 

seran objecte d’abonament independent. 

2.10. Materials utilitzats 

• Abalisament de seguretat laboral 

• Acer en barres corrugades 

• Additius i addicions per a formigons, morters i beurades 

• Adhesius asfàltics 

• Adhesius d'aplicació a dues cares 

• Altres 

• Ancoratges 

• Barreres 

• Ciments 

• Claus 

• Elements prefabricats per a drenatge 

• Encofrats especials  

• Endolls 

• Extensómetres 

• Formigons per a projectar 

• Formigons sense additius 

• Granulats per a paviments 

• Granulats per a paviments amb lligants hidrocarbonats 

• Il·luminació 

• Interruptors i commutadors 

• Lligants hidrocarbonats 

• Llums d'abalisament 

• Llums d'emergència 
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• Llums industrials amb tubs fluorescents 

• Materials auxiliars per a drenatges 

• Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

• Materials auxiliars per a prefabricats de formigó 

• Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

• Materials auxiliars per a tanques exteriors 

• Materials per a la formació de junts 

• Mescles bituminoses en calent 

• Morters amb additius 

• Peces prefabricades de formigó 

• Peces rectes de formigó per a vorades 

• Pedres per a formació d'esculleres 

• Pintura de 2 components 

• Pintures per a senyalització 

• Plafons 

• Saulons 

• Segellants 

• Senyals 

• Senyals i cartells d'alumini extrusionat 

• Sorres 

• Tacs i visos 

• Tanques amb reixat metàl·lic 

• Taulers 

• Taulons 

• Terres 

• Terres i substrats per a jardineria 

• Tot-u 

• Tubs circulars de formigó 

• Tubs de formigó armat prefabricats 

• Tubs de formigó per a drenatges 

• Tubs de pvc a pressió 

• Tubs de pvc per a drenatges 

2.11. Maquinària  
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• Matxucadora de material petri sobre erugues amb capacitat per a tractar de 100 a 300 m3 hora, autopropulsada, 

 amb cinta transportadora per a carregar material triturat 

• Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

• Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

• Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

• Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

• Equip complet de perforació per ancoratge de perns  

• Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

• Fresadora de paviment 

• Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 

• Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o equivalent 

• Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 

• Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 

• Motoanivelladora de 125 hp 

• Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

• Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

• Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

• Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

• Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

• Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

• Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

• Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

• Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 

• Camió cisterna de 6000 l 

• Camió grua de 5 t 

• Subministrament i recollida de residus amb contenidor, de 4 a 6 m3 de capacitat 

• Grua autopropulsada de 40 t 

• Camió amb plataforma 

• Furgoneta de 3500 kg 

• Grua autopropulsada de 300 t. 

• Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 

• Vibrador intern de formigó 

• Camió amb bomba de formigonar 
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• Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

• Estenedora de granulat 

• Estenedora de paviments de formigó 

• Escombradora autopropulsada 

• Màquina per a gunitar 

• Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

• Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

• Planta de formigó per a 60 m3/h 

• Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 

• Equip per a injecció de beurada 

• Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 

• Equip d'ancoratge i injecció per a perns 

• Equip lliscant i utillatge divers per a ancoratge de perns 

• 'Jumbo' hidràulic de dos braços per a túnel (jornada de 24 h) 

• 'Robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h) 

• Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons plec de prescripcions 

tècniques 

• Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

• Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

• Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 

• Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

• Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 

• Regle vibratori per a formigonat de soleres 

• Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

• Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

• Motoserra per a la tala d'arbres 

• Màquina per a doblegar rodó d'acer 

• Cisalla elèctrica 

• Màquina taladradora 

• Bombí per a proves de canonades 

• Equip per a injeccions profundes amb bomba de pressió alta i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm 

• Equip de personal i maquinària complet per a  perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció de beurada, 
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compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica 

• Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i formigonat de 

piló complet 

• Esbrossadora de capçal de serra 

• Hidrosembradora muntada sobre camió 

• Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 

• Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

• Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 

• Aparell de mesura per a proves de càrrega 

• Encofrat trepant o lliscant 

2.12. Unitats constructives que composen l’obra  

Enderrocs 

Enderrocs d'elements Soterrats A Poca Fondària 

Enderrocs d'estructures Aèries 

Enderrocs O Arrencada d'elements 

Moviments de terres 

Rebaix de terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i 

reposició en desmunt 

Excavació de rases i pous 

Rebliments superficials, terraplens / pedraplens 

 

Fonaments 

Superficials ( rases - pous - lloses - enceps - bigues de lligat - 

murs guia ) 

Profundes ( pilots - micropilots - pantalles - consolidació de 

terreny amb injeccions ) 

Murs de formigó "in situ" - recalçats 

Gabions / esculleres 

Contenció de talussos amb malla 

Contenció de talussos amb perns 

Contenció de talussos amb formigó projectat 

Estructures 

Estructures d'acer 

Estructures de formigó "in situ" 

(encofrats/armadures/formigonament/ancoratges i tensat) 
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Transport I Muntatge d'estructures Prefabricades 

Impermeabilitzacions - aïllaments i junts 

Impermeabilització de murs de contenció o superfícies planes 

Juntes ( formació - reblerts - segellats ) 

Revestiments 

Pintats - envernissats 

Paviments 

Paviments amorfs ( formigó, subbases, terra, saulo, bituminosos i 

regs ) 

Peces (pedra, ceràmica, morter, etc. ) 

Proteccions i senyalització 

Col.locació de baranes i senyals amb suports metàl.lics 

Barreres de formigó fetes "in situ" o amb peces prefabricades 

Instal.Lacions De Drenatge, d'evacuació I Canalitzacions 

Elements col.locats superficialment ( desguassos, embornals, 

buneres, etc.) 

Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges ) 

Instal.lacions elèctriques 

Instal.lacions elèctriques baixa tensió 

Jardineria 

Moviments de terres i plantació 

 

3 Riscos  

 

3.1. Riscos professionals 

Malalties professionals 

Sense menyscabament de l´autoritat que correspon al Metge en aquesta matèria, seguidament es tracten les malalties 

professionals que incideixen en el col·lectiu de la Construcció en què s´enquadren els treballs afectats en l´ejecució de les 

obres del present Projecte. 

Es relaciona el seu nom, mecanisme de causa o penetració i prevenció d´aquestes malalties professionals. 

Les més freqüentes són les que següents: 

Malalties causades pel plom i els derivats, pel benzè i homòlegs, per vibracions dels útils de treball, sordesa professional, 

silicosi i dermatosi professional. 

En esbrossi i moviment de terres. 

 Atrope lla me nts  pe r ma quinà ria  i ve hicle s . 
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 Atropa me nts 

 Col· lis ions  i bolca de s . 

 Ca igude s  a  dife re nt nive ll. 

 De s pre nime nts . 

 Inte rfe rència  a mb línia  de  ba ixa  te ns ió. 

 P ols . 

 S oroll. 

En execució d'obres de fàbrica 

 Cops  contra  obje cte s . 

 Ca iguda  a  dife re nt nive ll. 

 Fe ride s  punxa nts  e n pe us  ma ns . 

· Esquitxades de formigó en ulls. 

 Eros ions  i contus ions  e n ma nipula ció. 

 Atrope lla me nts  pe r ma quinà ria . 

 Fe ride s  pe r màquine s  ta lla dore s . 

En Subbase, bases aglomerat i reposició de camins 

 Atrope lla me nts  pe r ma quinà ria  i ve hicle s . 

 Atropa me nts  pe r ma quinà ria  i ve hicle s . 

 Col· lis ions  i bolca de s . 

 Inte rfe rèncie s  a mb línie s  d 'a lta  te ns ió. 

 P e r utilitza ció de  producte s  bituminos os . 

 Es quitxa de s . 

 P ols. 

 S oroll. 

En rematades, senyalització i recobriment vegetal 

 Atrope lla me nts  pe r ma quinà ria  i ve hicle s . 

 Atropa me nts . 

 Col· lis ions  i bolca de s . 

 Ca igude s  d 'a ltura . 

 Ca iguda  d 'obje cte s . 

 Ta lls  i cops . 

Riscos produïts per agents atmosfèrics 

 P luge s 

 P e dre ga de s 
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 Ne va de s 

 Ve nt 

 Boira 

 Nuvolos ita t 

Per prevenir els riscos que se'n deriven caldrà aturar les obres quan se superin els llindars establerts al Pla de Seguretat i 

Salut respecte la quantitat i duració de les precipitacions, la força i duració del vent, l'opacitat de la boira i les condicions 

lumíniques. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

Riscos d’incendi 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, 

caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa 

i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 

líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament 

Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessàries 

perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això 

no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò 

especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus 

inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent 

Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, 

l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de prohibició de 

fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus 

de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben 

realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, 

ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 

els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 

d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 

l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
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− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests 

treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb el 

combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas 

de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 

s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma 

immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 

muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar 

extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i 

amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-

la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de 

completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma 

que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea 

protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat 

d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En 

locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva 

ubicació. 

3.2. Riscos de danys a tercers 

Produïts per les connexions amb les carreteres hi haurà riscos derivats de l'obra, fonamentalment per circulació de vehicles, 

en haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

Els camins actuals que creuen el terreny de la futura obra comporten un risc, a causa de la circulació de persones alienes, 

una vegada iniciats els treballs. 

4 Prevenció de riscos professionals 

4.1. Proteccions individuals 

 Ca s cos : pe r a  tote s  le s  pe rs one s  que  pa rticipe n e n obra  inclosos  vis ita nts . 

 Gua nts  d 'ús  ge ne ra l. 

 Gua nts  de  s olda dor. 

 Gua nts  die lè ctrics . 

 Bote s  d 'a igua . 

 Bote s  de  s e gure ta t de  lona . 

 Bote s  de  s e gure ta t de  cuir. 
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 Bote s  die lè ctrique s . 

 Gra note s  o bus sos  de  tre ba ll: e s  tindra n e n compte  le s  re pos icions  a l lla rg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu Provincial. 

 Ve s tits  d 'a igua . 

 Ulle re s  contra  impa cte s  i a ntipols . 

 Ulle re s  pe r oxita ll. 

 P a nta lla  de  s olda dor. 

 Ma s ca re s  a ntipols . 

 P rote ctors  a uditius . 

 P ola ine s  de  s olda dor. 

 Ma nigue ts  de  s olda dor. 

 Da va nta ls  de  s olda dor. 

 Cinturó de  s e gure ta t de  s ubje cció. 

 Cinturó a ntivibra cions . 

 Armille s  re fle ctore s . 

4.2. Protecciones col·lectives 

 P òrtics  prote ctors de línies elèctriques. 

 Ta nque s  de  limita ció i prote cció. 

 S e nya ls  de  trà fic. 

 S e nya ls  de  s e gure ta t. 

 Cinta  d 'a ba lis a me nt. 

 Topa lls  de  de s pla ça me nt de  ve hicle s . 

 J a lons  de  s e nya litza ció. 

 S uports  i a ncora tge s  de  xa rxe s . 

 Tub de  s ubje cció cinturó de seguretat (per a l'obertura central). 

 Ancora tge s  pe r a  tub. 

 Aba lis a me nt lluminós . 

 Extintors . 

 Inte rruptors  dife re ncia ls . 

 P re s a  de  te rra . 

 Và lvule s  a ntire torn. 

 Re gs . 

6 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés constructiu  

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilizar a l’obra, objecte del present Estudi de 

Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
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31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 

d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 

Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 

7 Mediambient laboral  

7.1. Agents atmosfèrics  

Els agents atmosfèrics que poden afectar a l'obra amb més probabilitat són els següents: 

Precipitacions: 

 P luge s 

 P e dre ga de s 

 Ne va de s 

 Ve nt 

 Boira 

 Nuvolos ita t 

Per prevenir els riscos que se'n deriven caldrà aturar les obres quan se superin els llindars establerts al Pla de Seguretat i 

Salut respecte la quantitat i duració de les precipitacions, la força i duració del vent, l'opacitat de la boira i les condicions 

lumíniques. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

7.2. Il·luminació  

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de 

Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota  rasant. Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la 

il·luminació elèctrica serà antideflagrant. En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. Les intensitats mínimes d’il·luminació 

artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 

- 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional 

- habitual. 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació de mercaderies 

a granel, l’apilament de materials o l’amassament i lligat de conglomerats hidràulics. 

Baixes exigències visuals. 

- 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems 

i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals. 

- 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 

taller, treballs en màquines, remolinat de paviments i tancament mecànic. 

Moderades exigències visuals. 
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- 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 

treballs d’oficina en general. 

- 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 

taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

Altes exigències visuals. 

- 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 

períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic 

lineal. 

Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col•lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

7.3. Soroll  

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells 

sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

 

Compressor ................. 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de 

distància) 

................. 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. ................. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. ................. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte 

angost) 

................. 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ................. 94 dB 

Esmeriladora de peu ................. 60-75 dB 

Camions i dumpers ................. 80 dB 

Excavadora ................. 95 dB 

Grua autoportant ................. 90 dB 

Martell perforador ................. 110 dB 

Mototrailla ................. 105 dB 

Tractor d’orugues ................. 100 dB 

Pala carregadora d’orugues ................. 95-100 B 

Pala carregadora de Pneumàtics ................. 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte ................. 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil ................. 105 dB 
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Tronçadora de taula per a fusta ................. 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la 

prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

7.4. Pols  

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 

d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa 

especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 

haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 

dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols 

realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines 

són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les 

següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 

ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 

zona de tall 

Treballs de la fusta, 

desbarbat i soldadura 

elèctrica 

Aspiració localitzada 
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Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 

plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 

produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 

amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

7.5. Ordre i neteja  

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 

materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de 

 manutenció intern d’obra. 

4art. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 

 residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada 

 partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació 

 realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions 

i indicar les mesures protectores a prendre. 

8 Manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota 

manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur 

és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de 

 passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 
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− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, 

 amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una 

 plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar, 

 disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte 

les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 

derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada 

en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 

permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre 

el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament 

definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-

los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 

oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de 

la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se 

a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art. Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris preventius: 

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega. 

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se 

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el 

cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar 

l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

9 Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poguessin 

comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar. 

Triant el personal qualificat, s'impartiran cursets i socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els talls disposin d'algun 

socorrista. 

10 Medicina preventiva i primers auxilis 

10.1. Farmacioles  

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

10.2. Assistència a accidentats  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats 

Laborals, Ambulatoris, etc., etc.) on s’han de traslladar els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar en l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a 

urgències, ambulàncies, taxis, etc.; per garantir-ne un ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d'assistència. 

10.3. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball. 
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S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa de 

proveïment de la població. 

11 Prevenció de riscos de danys a tercers  

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, 

els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 

aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les 

distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles provocades 

per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ 

EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a  l’Autoritat que 

correspongui. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció 

que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

11.1. Àmbit d'ocupació de la via pública  

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, 

casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es 

diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors. 

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

En els plànols de seguretat i salutdel Projecte, s’han grafiat les zones proposades per aquest fi. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA DE 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

11.2. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic  

Tanques 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra i de les 

instal·lacions d’obra. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 

pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a 

l’administració competent per a la seva homologació, si 

s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 

en totes les obres que facin. 

 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 

de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 

similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 

taronja), o elements tradicionals de delimitacions 

provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 

element que deteriori el seu estat original. 

 

Accés a l’obra 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 

independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 

parcial del tancament. 

 

 

11.3. Operacions que afecten l'àmbit públic  

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
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Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 

les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 

fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 

a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 

existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 

preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 

l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans 

de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Es controlarà la descàrrega dels 

camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 

s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 

s’ha de dipositar en els llocs  destinants a apilament o 

abocador. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 

adequats, les terres es carregaran directament sobre 

camions per a la seva evacuació immediata. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 

un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 

dels contenidors. 
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11.4. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic  

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver 

efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. 

A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com 

a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners, excepte autorització expresa. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. 

Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

11.5. Residus que afecten a l'àmbit públic  

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments 

de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i 

ho compleixen. 

11.6. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic  

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les 

mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-IC 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

− En cas de vorera, i de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de 

l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
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mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 

entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 

(015 m). 

 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 

resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 

sentit de la marxa. 

 

  

Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 

d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes 

les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament 

lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la 

Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

e) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

f) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a 

vianants. 

g) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en 

estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

h) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

i) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova 

ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes 

pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 

treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra 

objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 

compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada 

formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha 

itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà 

una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el 

símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 

subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a 

vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 

seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que 

exigís la seva implantació. 

12 Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

12.1. Riscos de danys a tercers  

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en 

depenguin són els següents: 
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− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

Caiguda d'objectes. 

12.2. Mesures de protecció a tercers  

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de 

 les zones de trànsit exterior. 

2. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de les situacións de perill. 

3. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar un servei de 

 control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
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1. Definició de l’abast del plec 
1.1. Identificació de les obres 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució del projecte “Desdoblament de la C-25. 
SubtramGurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900” 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d’especificacions que hauran d’acomplir tant el 

Pla de Seguretat i Salut  del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i 

Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans auxiliars d’Utilitat Preventiva, 

Sistemes de protecció col·lectiva, Equips de Protecció individuals), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació  a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 

d’instal·lacions. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 

que es derivin d’entendre les normatives vigents. 

1.3. Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent del Reial Decret 1627/1997 “Disposicionesmínimas  de seguridad i de salud en las obras de 

construcción”, l’Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d’Execució d’Obra tenint de ser coherent amb el 

contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l’obra, contenint 

com a mínim els següents documents: 

- Memòria: Descriptiva dels procediments , equips tècnics i medis auxiliars que hagin d’utilitzar-se o que la seva 

utilització es pugui preveure. 

- Identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l’efecte  les mesures tècniques necessàries per 

fer-ho, especificant les mesures preventives i proteccions a adoptar i valorant la seva eficàcia. 

- Plec de Condicions:  en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les 

especificacions tècniques pròpies de l’obra. 

- Plànols: on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les mesures 

preventives definides a la memòria. 

- Amidaments: de totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats 

- Pressupost: Quantificació  del conjunt de despeses previstes per l’aplicació i execució de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L’Estudi de Seguretat i Salut forma part  del Projecte d’Execució d’obra, havent d’ésser cadascun dels documents que 

l’integren coherent amb el contingut del Projecte i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporti la 

realització de l’obra. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols  i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents contractuals , que 

restaran incorporats al Contracte i que per tant son d’obligat compliment, llevat de les modificacions pertinents degudament 

autoritzades. La resta de documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut  són informatius. 

El contractista  només estarà lligat per contracte als documents contractuals i no  podrà modificar cap  de les condicions allà 

descrites basant-se en els documents informatius. Aquestes dades han de considerar-se , tant sols, com a complement 

d’informació. 

El Contractista serà ,doncs responsable de les errades que pugui derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que 

rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius. 

En cas de que hi hagués contradicció entre  els plànols i les Prescripcions Tècniques  Particulars, té prevalença el que s’ha 

prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. El que s’ha esmentat al Plec de condicions  i no en els plànols o 

viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents. 

2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 
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Dins l’àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions 

ajustant-se als Principis Generals de l’Acció Preventiva (Llei 31/1995): 

- Evitar els riscos 

- Avaluar els riscos que no es poden evitar 

- Combatre els riscos en el seu origen 

- Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball i de producció, amb 

 l’objectiu específic d’atenuar la feina monòtona i repetitiva. 

- Substituir el que sigui perillós  pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

- Adopta mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva davant de la individual 

- Facilitar les corresponents instruccions als treballadors 

 

2.1. Promotor 

A efectes de l’Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona física o jurídica, privada o pública, que 

individual o col·lectivament, decideixi, impulsi o financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

- Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte. Aquest ajudarà 

en la realització de totes les parts del projecte i facilitant a la informació necessària per a la elaboració del projecte 

- Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’obra  per l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 

aportat per el contractista amb antelació a l’inici de les obres , el qual coordinarà la seguretat i salut en fase d’execució 

material de les mateixes. 

- Gestionar el “Avis Previ” davant l’administrador laboral i obtindre les preceptives llicencies i autoritzacions 

administratives 

El promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte le observacions del coordinador de 

seguretat i salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d’una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 

que compti amb titulació acadèmica en construcció 

Com ja s’ha esmentat anteriorment el promotor serà l’encarregat de nomenar el coordinador de seguretat i salut  tant en fase  

de concepció de l’Estudi  i elaboració del projecte  o bé durant l’execució de l’obra 

El coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat en fase de redacció del Projecte: 

- Vetllar que en la fase de concepció, estudi i elaboració  del Projecte, el projectista tingui en consideració els “Principis 

Generals de l’Acció Preventiva (Llei 31/1995)” 

- Prendre les decisions  constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat  de planificar les diferents fases del 

treball que es desenvolupin simultàniament. 

- Entregar al projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per integrar la Seguretat i Salut en la 

elaboració del projecte 

Competències del coordinador de seguretat i salut  durant l’execució de l’obra segons el Reial Decret (1627/1997): 

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista  

- En el moment de presa de decisions tècniques  i d’organització  tenir en compte els Principis generals de l’acció 

Preventiva (llei 31/1995) 

- Organitzar la coordinació d’activitats empresarials dins de l’àmbit de l’obra per tal de prevenir riscos laborals 

- Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball de manera coherent i 

responsable d’acord amb el pla de seguretat i Salut. 
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El coordinador de Seguretat i Salut en la fase d’execució de l’obra respondrà davant del Promotor com a assessor  

especialitzat en la prevenció de sinistralitat laboral. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de es seves responsabilitats al Promotor, Fabricants, Subministradors 

d’eines i materials, Direcció d’Obra, Contractistes  i treballadors. 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística 

corresponent redacta el projecte. 

Quan el Projecte es desenvolupa o complementa mitjançant projectes parcials  o d’altres documents tècnics, cada projectista 

assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

- Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de redacció del projecte d’acord 

amb els principis de l’acció preventiva (Llei 31/1995) 

 

2.4. Director d’Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que dirigeix la Direcció Facultativa i és l’encarregat  del desenvolupament de l’obra en 

els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte amb la finalitat d’adequar l’obra 

executada el més fidelment al projecte. En el cas que el director d’Obra dirigeixi a més a més l’execució material de la 

mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu de l’obra executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra , contant amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

- Verificar el replanteig , l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les 

característiques geotècniques del terreny. 

- Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d’obra dels productes de construcció, ordenant la realització 

dels assaig i proves precises; comprovar els nivells, els desploms, la influència de les condicions ambientals  en la realització 

dels treballs , els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i els medis auxiliars d’utilitat preventiva 

d’acord amb el projecte i l’estudi de seguretat i Salut 

- Resoldre les contingències que es produeixen a l’obra i consignat en el llibre d’Ordres i Assistència les instruccions 

necessàries  per la correcta interpretació del projecte. 

- Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra , aprovant prèviament junt amb el coordinador de seguretat i 

salut  el Pla de seguretat i salut 

- Certificar el final d’obra 

- Conformar les certificacions parcials  i la liquidació final de les unitats d’obra i de seguretat i salut  executades , 

simultàniament amb el coordinador de seguretat i salut. 

- Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 

efectes . Els desviaments respecte el compliment del Pla de Seguretat i Salut , s’anotaran pel Coordinador  al Llibre 

d’incidències 

- Elaborar conjuntament amb el coordinador de Seguretat, la memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada , per 

lliurar-lo al promotor amb els visats que siguin adients. 

 

2.5. Contractista o constructor principal i subcontractistes 

El contractista és qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant del 

Promotor  el compromís d’executar, en condicions de solvència i seguretat, amb els medis necessaris, subjectes al contracte, 

el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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El subcontractista és qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant 

del  contractista principal el compromís de realitzar  determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al projecte i 

al Pla de Seguretat i Salut del contractista principal. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut  del Contractista  

- Els contractistes  seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives fixades per el Pla de 

Seguretat i Salut  en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells. 

- Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències  que es derivin de l’incompliment  

de les mesures previstes al Pla 

- Les responsabilitat del coordinador, la Direcció facultativa i el promotor  no eximiran de les seves responsabilitats  als 

contractistes 

- El constructor serà l’encarregat de la correcta execució dels treballs  mitjançant l’aplicació  de Procediments  i mètodes  

de treball intrínsecament segurs, per tal d’assegurar a integritat de les persones, els materials  i els mitjans auxiliar a l’obra. 

- El representant del contractista a l’obra  assumirà  la responsabilitat  de l’execució de les activitats preventives incloses 

en el present plec 

- El contractista serà el responsable de la redacció del Pla de seguretat i salut així com de l’especifica vigilància i 

supervisió  tant del personal propi com del subcontractant, així  com de facilitar  mesures sanitàries, informació, formació  del 

personal així com també conservació i reposició del element de protecció personals  i col·lectius. 

- El director tècnic o Cap d’obra , visitarà l’obra com a mínim amb una cadència diària  i haurà de donar les instruccions 

pertinents als encarregat d’obra  que haurà d’estar present en l’obra durant tota l’execució del treball i al mateix temps actuarà  

de supervisor general de seguretat i salut  per part del contractista sempre i quan no existeixi una designació especifica per al 

càrrec. 

- L’acceptació del contracte per part del contractista pressuposa que aquest ha reconegut el terreny, les comunicacions, 

accessos, afectacions  de serveis  i altres aspectes que puguin influir en la seguretat, de tal manera que no podrà al·legar  

desconeixença de les circumstàncies en un futur. 

- El contractista haurà de dipositar les pòlisses  d’assegurança necessària  per a cobrir les responsabilitats  que puguin  

esdevenir per motius  de l’obra i el seu entorn i serà responsable dels danys  i prejudicis directes o indirectes que pugui 

ocasionar  a tercers, tant per omissió com per negligència del personal al seu càrrec  

- Les condicions de seguretat i salut  del personal dins de l’obra i els seus desplaçaments  des de el seu domicili seran 

responsabilitat dels contractistes 

- Serà  responsabilitat del contractista el tancament perimetral  del recinte de l’obra  i protecció de la mateixa. 

- El contractista haurà de disposar d’un senzill , però efectiu Pla d’Emergència per a l’obra en cas de: incendis, pluges, 

glaçades, vent, etc . que puguin posar en situació de risc al personal,  tercers, al medi o a les instal·lacions de l’obra. 

- La utilització de grues, elevadors o d’altres màquines especials es realitzarà per operaris  especialitzats  i habilitats per 

escrit  de la seva formació. El coordinador rebrà un còpia de cada títol habilitant  signat per l’operador de la màquina  i el 

responsable tècnic que autoritza l’habilitació avalant el seu treball. 

 

2.6. Treballadors 

Persona física  diferent al contractista  que realitzarà de forma personal  i directa una activitat  professional  remunerada  per 

compte aliè, amb subjecció de contracte laboral i que assumeix contractualment  davant l’empresari  el compromís  de 

desenvolupar  a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat. 

Competències en matèria de seguretat i salut del treballador: 

- Obeir  les instruccions de l’empresari en allò relatiu a seguretat i salut 

- Té el deure d’indicar els perills potencials 

- És responsable dels actes personals 

-  Te dret a informació  adequada i comprensible i a formular propostes en relació a la seva seguretat 

- Té dret a la consulta i participació, d’acord amb la llei de prevenció de Riscos laborals 

- Té dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat o la dels seus companys 
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- Té dret de fer ús  d’unes instal·lacions provisionals de salubritat i confort previstes per al persona l d’obra, suficients, 

adequades i dignes, durant el període que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3. Documentació preventiva de caràcter contractual 
3.1. Interpretació dels documents contractuals 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de relació dels Documents 

contractuals en matèria de seguretat i salut en aquesta obra seran els següents: 

- Escriptura del Contracte 

- Bases del concurs 

- Plec de prescripcions per a la redacció dels Estudies de Seguretat i Salut i la Coordinació en fases de projecte i obra 

- Plànols i detalls gràfics de l’estudi de Seguretat i Salut 

- Pla d’acció preventiva  de l’empresari-contractista 

- Pla de seguretat i salut  desenvolupat de l’Estudi de seguretat i salut corresponent 

- Protocols, normes i procediments de seguretat i salut interns dels contractista 

Tots aquets documents seran considerats mútuament explicatius , però en cap cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives. Doncs seran aclarides i corregides pel Director d’obra, qui després de consultar amb el coordinador de 

Seguretat, aclarirà al contractista les interpretacions pertinents. 

Si per contra, és el contractista el que descobreix errades, omissions o contradiccions tindrà la obligació de notificar-ho 

immediatament al director d’obra qui aclarirà ràpidament tots els assumptes. Qualsevol treball en temes de seguretat i salut 

que hagi executat el contractista, sense prèvia autorització a la direcció de obra, tota la responsabilitat de seguretat i salut 

caurà sobre el contractista eximint al Director d’Obra i al Coordinador. 

En el cas de que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions o contradiccions, aquestes, no 

eximeixen al contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut exigibles per reglamentació. 

3.2. Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

El coordinador de seguretat, en vista del Pla de seguretat i salut aportat pel Contractista  i del document de gestió preventiva 

propi intern de l’empresa, podrà indicar en l’Acta d’aprovació del pla  de seguretat, la declaració de subsistència  d’aquells 

aspectes que a criteri del coordinador estiguin  millor explicats en l’Estudi de seguretat i Salut com a ampliadors del Pla de 

seguretat i Salut.  

Els posteriors procediments  de seguretat que puguin estar redactats per el coordinador desprès de l’aprovació de pla de 

seguretat, tindrà en consideració els documents desenvolupats  de l’estudi i el pla de seguretat i salut, essent  parts 

vinculades contractualment. 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

Tal com es disposa en el Reial Decret 1627/1997 cada contractista estarà obligat a redactar, abans de l’inici de les obres, un 

Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest Estudi de Seguretat i Salut als seus medis d’execució i al Reial Decret 39/1997 de 

prevenció de riscos laborals. 

3.4. El llibre d’incidències 

A l’obra existirà adequadament protocol·litzat, el document oficial “Llibre d’Inicidències”, facilitat per la Direcció d’obra i visat 

per el Col·legi Professional corresponent (DOGC 2565-27.1.1998) 

Aquest llibre haurà d’estar permanentment a l’obra en poder del coordinador de seguretat i salut i a disposició de la direcció 

d’obra. Els subcontractistes, el vigilant de seguretat i el representat del treballadors tenen la capacitat de realitzar les 

anotacions que considerin adients respecte a les desviacions en el compliment del pla de seguretat i salut. 

4. Normativa legal d’aplicació 
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Per a la realització del Pla de seguretat i salut, el contractista tindrà en compte la normativa existent  i vigent que obligatòria o 

no, pugui ser d’aplicació.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitant, s’adjunta una relació de la norma aplicable: 

- Reglament de Seguretat i Higiene en el treball OM 9 de Març de 1971 BOE16 de Març de 1971 

- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans RD 2011/1983 de 228 de Juliol, BOE 3 d’Agost de 

1983 

- Llei de prevenció de Riscos Laborals. Ll 31/1995 de Novembre BOE 10 de Novembre 1995 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball RD 485/1997 de 14 d’Abril. BOE 23 d’Abril  de 1997 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció RD 1627/1997 de 24 d’Octubre. BOE 25 

d’Octubre de 1997 

- Seguretat en les màquies RD 56/1995 

 

5. Condicions econòmiques 
5.1. Criteris d’aplicació 

L’Article 5 del Reial Decret1627/1997 exposa que per al nostre sector, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Segureta i Salut 

com un cost “afegit” en l’Estudi de Seguretat i Salut, i conseqüentment , incorporat el projecte. 

El pressupost per a l’aplicació  i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de “despeses” 

previstes, tant en la suma total, com en referència als quadres de preus sobre els que es calcula. 

Els amidament, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificables o 

substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el Pla de Seguretat i Salut 

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

El sistema d’aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir amb antelació a l’inici dels treballs, 

sempre en funció d’un correcte compliment del contemplat en el Pla de seguretat i salut. En aquest cas, es proposa un 

sistema de pagament fix mensual d’un import corresponent al pressupost de seguretat i salut dividit pel nombre de mesos 

estimats de durada 

5.3. Revisió de Preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador i continguts en el Pla de Seguretat i Salut del contractista, es mantindran durant la totalitat 

de l’execució material de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, 

podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus d’acord amb la llei de contractes de les administracions públiques(RD 

2/2000 de 16 de Juny). 

5.4. Penalitzacions per l’incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i salut, a criteri per unanimitat 

del Coordinador i dels components e la Direcció d’Obra, per acció u omissió del personal a càrrec del contractista, podran ser 

penalitzades de la següent manera: 

- Molt Lleu : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

- Lleu  : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

- Greu  : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

- Gravíssim : Paralització dels treballadors + 100% del Benefici Industrial de l’obra contractada +             Pèrdua 

d’homologació com a contractista, per la mateixa propietat, durant 2 anys. 

 

6. Condicions Tècniques Generals de Seguretat 
6.1. Previsions del Contractista a l’aplicació de les tècniques de Seguretat 
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El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tècniques  

de Seguretat i Salut  i com les aplicarà en aquesta obra. 

A continuació s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i Operatives de 

Seguretat: 

- Inspeccions de seguretat 

- Anàlisi del treball 

- Anàlisis de l’entorn de treball 

- Anàlisi Estadístic e la sinistralitat 

- Registre d’accidents 

 

6.2. Condicions Tècniques dels òrgans de l’Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat  i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l’obra seran almenys 

els mínims establerts  per la normativa vigent pel cas concret de l’obra de referència, assenyalant en el Pla de Seguretat la 

seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut  

El contractista acreditarà l’existència d’un servei tècnic de seguretat i salut, que estarà dotat dels recursos i qualificació 

necessaris  conforme al Reial Decret 39/1997. L’empresa disposarà d’un tècnic de seguretat salut que assessori  als 

responsables tècnics, així com una brigada de repassos i manteniment de la seguretat. 

6.3. Competències de formació en seguretat a l’obra 

El contractista haurà d’establir  el Pla de seguretat i salut  un programa d’actuació  que reflecteixi  un sistema d’entrenament  

inicial bàsic a tots els treballadors nous, els que siguin traslladats a un nou lloc de treball o ingressin com a operadors de 

maquinaria. D’aquesta manera s’assegurarà un correcte ús dels medis al seu abast, una millora en el seu rendiment, qualitat  

i seguretat en el treball. 

7. Plec de Condicions tècniques Específiques de seguretat dels Equips i/o màquines 
7.1. Definició i característiques dels equips i maquines 

El conjunt de peces o òrgans  units entre si , dels quals almenys un és mòbil, amb òrgans d’accionament, circuit de 

comandament i potència..., associats de manera tal per a un aplicació determinada. 

Característiques: 

- Els equip de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització impreses per el fabricant o importador, 

així com unes normes de seguretat i altres instruccions  que de forma especifica siguin exigides  en les corresponents  

Instruccions Tècniques Complementàries (ITC). 

- Portaran una placa de material durador i fixada amb solidesa en un lloc visible en la qual figuraran les següents dades: 

o Nom del fabricant 

o Any de fabricació 

o Número d’identificació de fabricació 

o Potència en kW 

o Contrasenya d’homologació CE 

 

7.2. Condicions d’elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels equips 
- Elecció de l’equip: els equips hauran de ser seleccionats en base  a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 

operadors 

- Utilització:  tot el que fa referència al Reial Decret 1215  sobre “Disposicions mínimes de seguretat i Salut  per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball 

- Emmagatzematge i manteniment:  Es seguiran totes les indicacions de emmagatzematge  esmentats per el fabricant. Així 

com es realitzarà un manteniment abans i després de cada ús del equip corresponent. 

 

8. Plec de condicions tècniques: Proteccions Individuals 
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8.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Equip destinat a ser dut  o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva 

seguretat o la seva salut. 

S’han considerat els tipus següents: 

- Protectors del cap 

- Protectors de l’aparell ocular  i la cara 

- Protectors per a l’aparell auditiu 

- Protectors per a l’aparell respiratori 

- Proteccions per a les extremitats superiors 

- Proteccions per a les extremitat inferiors 

- Protecció pel cos 

- Proteccions pel tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

-  Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Característiques generals 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant dels riscos que motiven el seu ús, sense suposar per si mateixos  

riscos addicionals ni molèsties innecessàries per això hauran de: 

- Respondre a les condicions  existents en el lloc de treball 

- Haurà de poder-se ajustar correctament al usuari 

- Adequar-se al portador, després dels ajustos necessaris 

- En cas de riscos múltiples, els EPI adients hauran de presentar una bona compatibilitat 

- Els EPI seran utilitzats només tal i com indica el fabricant i el responsable haurà d’informar als treballadors sobre com 

posar-se’ls i treure-se’ls,  condicions d’emmagatzematge i manteniment, interpretació de pictogrames... 

- Un EPI haurà se ser utilitzat en funció de gravetat al risc, l’exposició prolongada al risc, les condicions de treball, les 

prestacions del propi EPI... 

L’ús de l’EPI es personal  i solament seran transferibles en aquells que es pugui garantir la higiene i salut del pròxim usuari. 

Proteccions del cap 

Quan existeixi el risc de caiguda o projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap serà preceptiva la utilització del casc 

protector. Comprendrà la defensa del crani, cara coll. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionant en funció de les diferent causes: 

- Obres de construcció a prop o sota de basties i llocs de treball situats en alçada , obres d’encofrat i desencofratge 

muntatge i instal·lació de bastides. 

- Treballs en ponts metàl·lics o estructures metàl·liques de gran alçada 

- Obres en foses, rases, pous i galeries 

- Moviments de terra 

- Utilització de pistoles de fixar claus 

- Activitats amb mecanismes d’elevació com grues  i mitjans de transport 

- Llocs on existeixi el risc d’enganxada de cabells, per la proximitat de màquines o enginys en moviment, quan hi hagi una 

acumulació de substàncies perilloses serà obligatori la cobertura dels cabells  

- Sempre que el treball determini una exposició constant al sol, pluja  o neu  serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 

passamuntanyes  

Proteccions per al aparell ocular cara 

La protecció de l’aparell  ocular s’efectuarà mitjançant la utilització d’ulleres, pantalles o viseres. 
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Els mitjans de protecció del cap seran seleccionant en funció de les diferent causes: 

- Topades o impactes amb partícules  o cossos sòlids 

- Acció de pols i fum 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics i substàncies perilloses 

- Enllumenat 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara amb visors 

anti-entelat; en el cas d’ambient agressius o pols grossa les ulleres podran ser ventilades. 

Les ulleres i altre elements de protecció ocular es conservaran sempre nets evitant rascades a les lents. Seran d’ús  individual  

i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats. 

- Treballs de soldadura, esmerilat i/o tall 

- Treballs de perforació o burinat 

- Talla i tractament de pedres 

- Utilització de maquinaria que genera encenall curts 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants  i detergents corrosius 

- Treballs elèctrics en tensió on la pantalla haurà d’estar formada en la seva totalitat de materials aïllants i el visor serà 

lleugerament enfosquit per evitar ceguera amb un possible arc elèctric 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l’equip de mà anomenada “ caixo de soldador” amb espiell de vidre fosc 

protegit per un altre vidre transparent, i de fàcil recanvi els dos. 

 A més, no tindran parts metàl·liques a fi d’evitar qualsevol contacte amb la pinça de soldar 

Proteccions en l’aparell auditiu 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionant en funció de les diferent activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit  

- Treballs de percussió 

Quan el nivell de soroll a un lloc de treball sobrepassi el marge de segureta  establert, i en tot cas, sigui superior als 80 Db-A, 

serà obligatori la utilització d’elements o aparells individuals de protecció. En el cas de treball exposats a alta intensitat es 

proporcionarà als treballadors  d’auriculars amb filtre, orelleres  de coixinet  o dispositius similars que seran d’ús individual. 

Els element de protecció del cap i dels elements auditius hauran de ser compatibles . 

Proteccions per a l’aparell respiratori 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionant en funció dels diferent riscos: 

- Pols, fum i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

-  Pintura de pistola  

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència  indicada pel fabricant o sempre que el seu ús i nivell de saturació  

dificulti notablement  la respiració 

Proteccions de les extremitats superiors 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors seran seleccionant en funció de les diferent activitats: 

- Treballs en soldadura 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants 

- Manipulació de productes àcids o alcalins 

- Treball amb risc elèctric 
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La protecció de mans, avantbraç  i braç es farà mitjançant  guants, mànegues i maniguets seleccionats per prevenir els riscos 

existents. Aquets elements de protecció seran de goma o cautxú , clorur de polivinil,  cuir adobat...  segons les 

característiques dels riscos. 

Proteccions de les extremitats inferiors 

Els mitjans de protecció de les extremitats inferiors seran seleccionant en funció de les diferent activitats: 

- Treballs d’obra grossa i enginyeria civil  

- Treballs en bastides 

- Obres de construcció de formigó  o element que incloguin encofrar i desencofrar 

- Treballs en estructura metàl·lica 

- Soldadures 

En treballs en risc d’accidents  mecànics als peus, serà obligatori  l’ús de botes  de seguretat amb reforços metàl·lics a la 

puntera , que estarà tractada  i fosfatada per evitar la corrosió. 

La protecció davant l’aigua  i la humitat s’efectuarà amb botes altes de PVC, que haurà n de tenir la puntera metàl·lica  de 

protecció mecànica  per a la realització de moviments de terres. 

En les operacions de soldadura  s’usaran botes que permetin  desfer-se’n ràpidament del calçat, davant la eventual 

introducció de partícules incandescent. 

La protecció de les extremitats inferiors es complementarà amb l’ús de polaines  de cuir, cautxú o teixit ignífug 

Proteccions del cos 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 metres) serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 

anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnés) 

Els mitjans de protecció del cos seran seleccionant en funció de les diferents activitats: 

- Treballs en bastides  

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en alçada com el tauler col·locat de la passarel·la 

Els cinturons compliran les següents especificacions: 

- Es revisaran sempre abans del seu ús  i es llençaran quan tinguin talls esquerdes o filaments que comprometin la seva 

resistència. 

- Aniran previstes d’anelles per on passaran la corda salva caigudes i no podran anar subjectes mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat i amb un diàmetre de 12 mm. Queda prohibit per aquest fi 

d’utilització de cable metàl·lic degut a la seva menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. 

- És vigilarà de manera especial la seguretat la seguretat de l’ancoratge i la seva resistència, la llargada de la corda 

El cinturó estarà assignat a un operari en concret i haurà d’estar assignada la corresponent entrega de material per part del 

receptor 

Protecció del tronc 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionant en funció de les diferent activitats: 

- Manipulació de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

- Treballs en soldadura 

- Manipulació de ferralla 

Seran adequats davantals  de cuir  resistents a guspires, antiperforants... segons els riscos a que estigui sotmès el treballador 

Protecció per treballs a la intempèrie 

Els equips protectors integrals pel cos davant de les inclemències  meteorològiques compliran les següents condicions: 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. SubtramGurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

Annex 12. Estudi de seguretat i salut. 
        

 Pàg. 12 

- No obstaculitzaran la llibertat de moviments 

- Que tinguin poder de retenció o evacuació de calor 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada  

- Facilitat de ventilació 

Roba i peces de senyalització 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents condicions: 

- No obstaculitzaran la llibertat de moviments 

- Que tinguin poder de retenció o evacuació de calor 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada  

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

Protecció personal contra contactes elèctrics 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les 

següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant faran servir roba sense accessoris 

metàl·lics i totalment equipats enfront  per fer front als riscos als que estaran exposats. 

8.2. Condicions en el procés d’execució 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció fixats pel fabricant. S’emmagatzemaran en compartiments 

amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estoc i les entregues estaran documentades  i custodiades, amb justificant de recepció i rebut per un responsable delegat. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser per al seu desgast degut a l’ús, com per la seva caducitat 

8.3. Unitat  i criteris  d’amidament 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’ús adequades  durant el 

temps que restin a l’obra 

9. Plec de condicions tècniques: Proteccions col·lectives 
9.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, 

destinats a l’apantallament i la interposició física entre els riscos  i qualsevol usuari de l’obra. 

S’han considerat els tipus  de protecció següents: 

- Protecció  del  les caigudes a diferent nivell amb xarxes perimetrals 

- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

- Protecció de bastides  i llocs amb caiguda  a diferent nivell  amb baranes de protecció en el perímetre 

- Barana de protecció en la coronació d’una excavació 

- Línia de subjecció de cinturons de seguretat 

- Topall de descàrrega de camions en zones d’excavació 

- Anellat de les escales de mà 

- Elements de protecció en l’ús de maquinària 

- Proteccions per al treball a prop de  zones elèctriques 
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Condicions generals 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a riscos que 

escapen fora del seu control. 

Han de instal·lar-se  i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar  o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la 

seguretat de persones  o bens. A més, han de estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure  entre els elements 

mòbils i fixes. Els treballadors hauran de poder accedir de forma segura als SPC per dur a terme operacions de manteniment. 

Quan s’emprin SPC que no puguin protegir totalment, s’hauran d’adoptar les precaucions  necessàries  i complementar-les 

amb dispositius EPI per tal de reduir al mínim els riscos possibles. 

Baranes de protecció 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de 

persones o objectes des d’una alçada superior a 2 metres. 

Han d’estar constituïdes per: 

- Muntants de 1 metre d’alçada  sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superiors horitzontals a 1 m d’alçada sòlidament ancorat  al muntant 

- Travesser horitzontal , barra intermèdia  o pany de gelosia  rigiditat perimetralment 

- Entornpeu de 15- 20 cm d’alçada 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si a un element estructural  

estable i serà capaç de resistir una empenta frontal de 1.5kN/m 

Protecció amb xarxes i pescants 

El conjunt del sistema està constituït  per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263-1. Lateralment les xarxes han 

d’estar  unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota  de la planta inferior, per tal de que la persona  o l’objecte que caigués no  donés un 

cop amb l’estructura. 

La distancia entre pescants ha de ser la indicada pel fabricant  i de 2,5 metres si no existís cap indicació. 

Proteccions de la caiguda d’objectes des de zones superiors 

S’han de restringir  els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes  d’objectes  

des de les plantes superiors . 

9.2. Condicions del procés  d’execució 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús  són les adequades al risc que es vol 

prevenir , i que la seva instal·lació no representa  un perill per a tercers. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la 

seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

S’ha de portar  un control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i els seus components per tal de no 

sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant  

9.3. Unitats i criteris d’amidament 

Es mesurarà en les unitats indicades  a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitat d’obra inclouen en el seu preu de muntatge , el manteniment en condicions d’ús  segures durant tot el temps 

que l’obra les necessiti, el seu desmuntatge i transport. 

10. Plec de condicions tècniques: Gestió de residus 
10.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 
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Operacions de càrrega i transport amb temps d’espera per la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la 

construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra , per tal de classificar-los  en funció 

del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

S’han considerat els tipus següents: 

- Transport o càrrega  i transport de terres i material procedent d’excavació , dins de l’obra o entre obres amb camió. 

- Transport o càrrega i transport  de terres i material procedent d’excavació a un centre de reciclatge  amb camió. 

- Subministrament de bidó per a emmagatzemar  residus potencialment perillosos i el seu transport 

- Classificació dels materials sobrants  i de rebuig en funció  del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran 

- Descàrrega i emmagatzematge  dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

Càrrega  i transport de terres  i residus 

L’operació de càrrega  s’ha de fer amb les precaucions  necessàries  per a aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements  adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials del material. 

El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent adequades a la maquinaria que 

s’utilitzi. 

Residus especials 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors 

adequats , amb indicació del tipus de perillositat. 

A obra 

Transport de terres i material  d’excavació  o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o 

entre dues obres. 

Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi  la DF 

L’abocada  s’ha de fer  al lloc i amb el gruix de capa indicats 

A centre de reciclatge, a abocador específic o a centre de recollida i transferència 

S’han de transportar  a l’abocador  autoritzat  tots els materials procedents  de l’excavació que la DF no accepti com a útils. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la 

quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat 

Disposició de residus 

Cada material , en funció  de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat 

per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

Classificació de residus 

Han d’estar classificats  en contenidors o espais separats als materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, 

etc.., els  materials  orgànics, com ara fustes, cartrons, etc..., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 

perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc... 

10.2. Condicions del procés d’execució 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 

per al seu desplaçament. 

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats 
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10.3. Unitats  i criteris d’amidament 

Per al transport  de terres  o residus inerts o no especials  es tindrà en compte el volum amidat en m3  amb el criteri de la 

partida d’obra que li correspongui, incrementant amb el coeficient d’esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 

qualsevol altre acceptat prèviament per la direcció facultativa. 

La unitat d’obra no inclou les despeses d’abocament  ni de manteniment de l’abocador 

Per al tipus de terra que ens trobem en obra  es consideraran els següent factors d’esponjament: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte:20% 

Per a residus especials es quantificaran els amidament en unitats de bidons o contenidors subministrats i transportats. Per al 

transports d’aquest la unitat d’obra inclou tots els cànons, taxes  i despeses per la disposició de  cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

11. Plec de condicions tècniques :Extintors
11.1. Definició i condicions de les partides d’obra executades 

L’execució de la unitat d’obra inclou extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats amb la col·locació 

del suport i de l’extintor. 

La seva col·locació ha de ser aprop dels accessos a la zona protegida  i cal que sigui visible i accessible. 

Unitat i criteris d’amidament 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada 
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OBRA 01 Pressupost

SUBOBRA 01 DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,39 200,000 1.278,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

6,03 50,000 301,50

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

5,23 10,000 52,30

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

8,39 10,000 83,90

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 5)

0,27 50,000 13,50

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 6)

15,65 10,000 156,50

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 7)

11,30 4,000 45,20

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)

6,79 10,000 67,90

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

15,84 50,000 792,00

10 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 10)

6,34 70,000 443,80

11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1,
UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)

22,96 50,000 1.148,00

12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)

2,48 80,000 198,40

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 13)

57,73 40,000 2.309,20

14 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

209,21 40,000 8.368,40

euros
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d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 14)

15 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 15)

285,10 40,000 11.404,00

16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 16)

32,99 50,000 1.649,50

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 17) 23,23 50,000 1.161,50

18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 18)

17,54 50,000 877,00

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 19)

9,45 50,000 472,50

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 20)

13,07 50,000 653,50

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 2,67 50,000 133,50

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

20,39 50,000 1.019,50

23 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 23)

30,50 20,000 610,00

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

14,70 10,000 147,00

25 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(P - 27)

22,97 30,000 689,10

26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 25)

17,00 50,000 850,00

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 26)

13,74 80,000 1.099,20

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.05.01 36.024,90

OBRA 01 Pressupost

SUBOBRA 01 DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 28)

9,03 12.800,000 115.584,00

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

11,00 24,000 264,00

euros
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3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 30)

0,18 500,000 90,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

22,65 10,000 226,50

5 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

26,57 4,000 106,28

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 38)

5,64 4,000 22,56

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.05.02 116.293,34

OBRA 01 Pressupost

SUBOBRA 01 DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 32)

33,22 50,000 1.661,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 35) 18,09 1,000 18,09

3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1.337,44 2,000 2.674,88

4 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

1.137,19 2,000 2.274,38

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

57,36 30,000 1.720,80

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

21,68 5,000 108,40

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)

28,68 2,000 57,36

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

117,23 2,000 234,46

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

88,98 1,000 88,98

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

54,97 3,000 164,91

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49) 1,70 30,000 51,00

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 50)

115,29 3,000 345,87

13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 51)

76,39 3,000 229,17

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 54) 15,13 1.000,000 15.130,00

euros
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15 HQU1VDES u Amortització de mòdul prefabricat per a local de descans, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

1.500,00 16,000 24.000,00

16 HQU1VACC u Amortització de mòdul prefabricat per a local d'accidentats, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

1.500,00 8,000 12.000,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.05.03 60.759,30

OBRA 01 Pressupost

SUBOBRA 01 DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
34)

15,13 500,000 7.565,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 53) 199,25 26,000 5.180,50

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 33)

108,55 24,000 2.605,20

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 36) 18,09 100,000 1.809,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.05.04 17.159,70

OBRA 01 Pressupost

SUBOBRA 01 DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900

CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT

SUBCAPITOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 52) 34,30 100,000 3.430,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.05.05 3.430,00

euros
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NIVELL 4: SUBCAPITOL Import

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

SUBCAPITOL 01.01.05.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 36.024,90

SUBCAPITOL 01.01.05.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 116.293,34

SUBCAPITOL 01.01.05.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 60.759,30

SUBCAPITOL 01.01.05.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 17.159,70

SUBCAPITOL 01.01.05.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 3.430,00

CAPITOL 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 233.667,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
233.667,24

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

NIVELL 3: CAPITOL Import

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

CAPITOL 01.01.05  SEGURETAT I SALUT 233.667,24

SUBOBRA 01.01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900 233.667,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
233.667,24

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

NIVELL 2: SUBOBRA Import

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

SUBOBRA 01.01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900 233.667,24

OBRA 01 Pressupost 233.667,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
233.667,24

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

NIVELL 1: OBRA Import

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

OBRA 01 Pressupost 233.667,24

233.667,24

euros
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OBRA 01 PRESSUPOST 
SUBOBRA 01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

10 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

EUR
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11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

14 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

15 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

EUR



MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L´EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25
TRAM: GURB - ESPINELVES
CLAU: DC-05068.7

AMIDAMENTS Data: 17/06/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

23 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

26 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

27 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

OBRA 01 PRESSUPOST 
SUBOBRA 01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, i
amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 800,000 16,000 12.800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.800,000

2 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST 
SUBOBRA 01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

15 HQU1VDES u Amortització de mòdul prefabricat per a local de descans, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

16 HQU1VACC u Amortització de mòdul prefabricat per a local d'accidentats, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST 
SUBOBRA 01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

3 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

4 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 100,000

OBRA 01 PRESSUPOST 
SUBOBRA 01  DESDOBLAMENT PK 183+100 AL 183+900
CAPITOL 05  SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1431101P-5 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

H1433115P-6 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,65 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1457520P-7 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

11,30 €

(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H1459630P-8 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461164P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,84 €

(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1464420P-10 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A i UNE-EN 347-2

6,34 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1465275P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,96 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

H146J364P-12 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,48 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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H147D102P-13 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,73 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

H147D304P-14 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

209,21 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

H147D501P-15 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

285,10 €

(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H147K602P-16 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364

32,99 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H147N000P-17 u Faixa de protecció dorslumbar 23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

H1481654P-18 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,54 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1482320P-19 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340

9,45 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

H1483344P-20 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

13,07 €

(TRETZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

H1484110P-21 u Samarreta de treball, de cotó 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

H1485800P-22 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

20,39 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

H1486241P-23 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,50 €

(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

H1488580P-24 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
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H1489790P-25 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340

17,00 €

(DISSET EUROS)

H1489890P-26 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,74 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H148D900P-27 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,
homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

H1511015P-28 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

9,03 €

(NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H1522111P-29 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,00 €

(ONZE EUROS)

H1534001P-30 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,18 €

(ZERO EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

H153A9F1P-31 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,65 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H15Z1001P-32 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,22 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H16F1003P-33 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 108,55 €

(CENT VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

H16F1004P-34 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,13 €

(QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

H16F1005P-35 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

H16F3000P-36 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 18,09 €

(DIVUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

HBBAC013P-37 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,57 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HBBAE001P-38 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,64 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

HQU15312P-39 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3
aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica,
1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1.337,44 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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HQU1H532P-40 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1.137,19 €

(MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

HQU1VACCP-41 u Amortització de mòdul prefabricat per a local d'accidentats, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

HQU1VDESP-42 u Amortització de mòdul prefabricat per a local de descans, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

HQU22301P-43 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,36 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

HQU25701P-44 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,68 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU27902P-45 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,68 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU2AF02P-46 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 117,23 €

(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

HQU2E001P-47 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 88,98 €

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

HQU2GF01P-48 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

54,97 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

HQU2P001P-49 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 €

(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

HQUA1100P-50 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

115,29 €

(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

HQUA3100P-51 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball

76,39 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

HQUAM000P-52 u Reconeixement mèdic 34,30 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

HQUAP000P-53 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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Marta Carbonell Pous
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,39 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,03 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,23 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,98000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,99000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

Altres conceptes 0,01000 €

P-6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,65 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,90000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

11,30 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,76000 €

Altres conceptes 0,54000 €

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,79 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,84 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,09000 €

Altres conceptes 0,75000 €

P-10 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades

segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,

UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN

347/A i UNE-EN 347-2

6,34 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homol 6,04000 €

Altres conceptes 0,30000 €
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P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN

345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

22,96 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 21,87000 €

Altres conceptes 1,09000 €

P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,48 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,36000 €

Altres conceptes 0,12000 €

P-13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element

d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

57,73 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 54,98000 €

Altres conceptes 2,75000 €

P-14 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,

UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

209,21 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 199,25000 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-15 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

285,10 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 271,52000 €

Altres conceptes 13,58000 €

P-16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una

banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element

d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,

UNE EN 354 i UNE EN 364

32,99 €

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 31,42000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,23 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

Altres conceptes 1,11000 €

P-18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color

blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques,

homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

17,54 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,70000 €

Altres conceptes 0,84000 €

P-19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, homologada segons UNE-EN 340

9,45 €



MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L´EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25

TRAM: GURB - ESPINELVES

CLAU: DC-05068.7

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/06/15 Pàg.: 3

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 9,00000 €

Altres conceptes 0,45000 €

P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats

segons UNE-EN 340

13,07 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,45000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,67 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

Altres conceptes 0,13000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

20,39 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-23 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,50 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 29,05000 €

Altres conceptes 1,45000 €

P-24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,70 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,00000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-25 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),

color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons

UNE-EN 340

17,00 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 16,19000 €

Altres conceptes 0,81000 €

P-26 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,74 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 13,09000 €

Altres conceptes 0,65000 €

P-27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

22,97 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 21,88000 €

Altres conceptes 1,09000 €

P-28 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a

suports metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

9,03 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport inter 0,46400 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,22400 €

Altres conceptes 8,34200 €

P-29 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb

travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de

fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

11,00 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,74360 €
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B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,38500 €

Altres conceptes 9,87140 €

P-30 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,18 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-31 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

22,65 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,08000 €

Altres conceptes 5,82000 €

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 33,22 €

Altres conceptes 33,22000 €

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 108,55 €

Altres conceptes 108,55000 €

P-34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 15,13 €

Altres conceptes 15,13000 €

P-35 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 18,09 €

Altres conceptes 18,09000 €

P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 18,09 €

Altres conceptes 18,09000 €

P-37 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,57 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,89000 €

Altres conceptes 15,68000 €

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,64 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-39 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment

de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3

aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica,

1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1.337,44 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i 1.256,00000 €

Altres conceptes 81,44000 €

P-40 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i

aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les

d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

1.137,19 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i a 1.065,29000 €

Altres conceptes 71,90000 €

P-41 HQU1VACC u Amortització de mòdul prefabricat per a local d'accidentats, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

1.500,00 €
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Sense descomposició 1.500,00000 €

P-42 HQU1VDES u Amortització de mòdul prefabricat per a local de descans, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-43 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,36 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €

Altres conceptes 6,33000 €

P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col.locat i amb el desmuntatge inclòs

21,68 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €

Altres conceptes 3,19500 €

P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

28,68 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €

Altres conceptes 6,41250 €

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 117,23 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

Altres conceptes 10,63000 €

P-47 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 88,98 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

Altres conceptes 4,98000 €

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

54,97 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

Altres conceptes 4,06000 €

P-49 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,70 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €

Altres conceptes 0,80000 €

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

115,29 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 109,80000 €

Altres conceptes 5,49000 €

P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

76,39 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 72,75000 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,30 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
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Barcelona, a 17 de juny de 2015
L´enginyera redactora del peojecte

Marta Carbonell Pous

L´enginyera redactora del peojecte
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 17,23000 €

A0140000 h Manobre 14,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,91000 €
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MAQUINÀRIA

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,80000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

4,98000 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90000 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76000 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,47000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,09000 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN
345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN
347-2

6,04000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

21,87000 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

2,36000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

54,98000 €

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

199,25000 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

271,52000 €
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B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE
EN 364

31,42000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12000 €

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau
vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologada
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,70000 €

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340

9,00000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42000 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05000 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

14,00000 €

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

16,19000 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

21,88000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,14000 €

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem 1,16000 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre per a 5 usos

0,03000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,02000 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància

10,89000 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,37000 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

1.256,00000 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

1.065,29000 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos

89,07000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 106,60000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €
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BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

109,80000 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

72,75000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 71,73000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 14,91000 = 16,40100

Subtotal: 16,40100 16,40100

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,80000 = 0,14400

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

Subtotal: 54,32350 54,32350

COST DIRECTE 71,73250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,73250
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,39450

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 6,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02700

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 4,98000 = 4,98000

Subtotal: 4,98000 4,98000

COST DIRECTE 4,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,22900

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

Rend.: 1,000 8,39 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175

1,000      x 7,99000 = 7,99000

Subtotal: 7,99000 7,99000

COST DIRECTE 7,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,38950

P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 0,26000 0,26000

COST DIRECTE 0,26000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01300

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27300

P-6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 15,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,90000 = 14,90000

Subtotal: 14,90000 14,90000

COST DIRECTE 14,90000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,64500

P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 11,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

1,000      x 10,76000 = 10,76000

Subtotal: 10,76000 10,76000
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COST DIRECTE 10,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,29800

P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

1,000      x 6,47000 = 6,47000

Subtotal: 6,47000 6,47000

COST DIRECTE 6,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,32350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,79350

P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 15,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 15,09000 = 15,09000

Subtotal: 15,09000 15,09000

COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,84450

P-10 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 6,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant
i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 6,04000 = 6,04000

Subtotal: 6,04000 6,04000
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COST DIRECTE 6,04000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,30200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,34200

P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Rend.: 1,000 22,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

1,000      x 21,87000 = 21,87000

Subtotal: 21,87000 21,87000

COST DIRECTE 21,87000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96350

P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

Rend.: 1,000 2,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

1,000      x 2,36000 = 2,36000

Subtotal: 2,36000 2,36000

COST DIRECTE 2,36000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47800

P-13 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

Rend.: 1,000 57,73 €
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UNE-EN 354

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1,000      x 54,98000 = 54,98000

Subtotal: 54,98000 54,98000

COST DIRECTE 54,98000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,72900

P-14 H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Rend.: 1,000 209,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

1,000      x 199,25000 = 199,25000

Subtotal: 199,25000 199,25000

COST DIRECTE 199,25000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,96250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,21250

P-15 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

Rend.: 1,000 285,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN
355

1,000      x 271,52000 = 271,52000

Subtotal: 271,52000 271,52000

COST DIRECTE 271,52000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,57600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 285,09600

P-16 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

Rend.: 1,000 32,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció
de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament,
connector, element d'amarrament del sistema d'ajust
de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364

1,000      x 31,42000 = 31,42000

Subtotal: 31,42000 31,42000

COST DIRECTE 31,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,99100

P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,12000 = 22,12000

Subtotal: 22,12000 22,12000

COST DIRECTE 22,12000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,22600

P-18 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 17,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials



MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L´EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25
TRAM: GURB - ESPINELVES
CLAU: DC-05068.7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/15 Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de
tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara,
trama 320, amb butxaques interiors dotades de
cremalleres metàl.liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 16,70000 = 16,70000

Subtotal: 16,70000 16,70000

COST DIRECTE 16,70000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,83500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,53500

P-19 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 9,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 9,00000 = 9,00000

Subtotal: 9,00000 9,00000

COST DIRECTE 9,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45000

P-20 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 12,45000 = 12,45000

Subtotal: 12,45000 12,45000

COST DIRECTE 12,45000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,62250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,07250

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000

Subtotal: 2,54000 2,54000
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COST DIRECTE 2,54000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66700

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 20,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,97100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39100

P-23 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

Rend.: 1,000 30,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb
material aïllant, butxaques exteriors

1,000      x 29,05000 = 29,05000

Subtotal: 29,05000 29,05000

COST DIRECTE 29,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,45250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,50250

P-24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Rend.: 1,000 14,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

1,000      x 14,00000 = 14,00000

Subtotal: 14,00000 14,00000

COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70000

P-25 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 17,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 16,19000 = 16,19000
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Subtotal: 16,19000 16,19000

COST DIRECTE 16,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99950

P-26 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 13,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs
mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

1,000      x 13,09000 = 13,09000

Subtotal: 13,09000 13,09000

COST DIRECTE 13,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,65450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,74450

P-27 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 21,88000 = 21,88000

Subtotal: 21,88000 21,88000

COST DIRECTE 21,88000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97400

P-28 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl.lics, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 9,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 14,41000 = 3,60250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 17,23000 = 4,30750

Subtotal: 7,91000 7,91000

Materials

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,600      x 0,14000 = 0,22400

B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem

0,400      x 1,16000 = 0,46400
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Subtotal: 0,68800 0,68800

COST DIRECTE 8,59800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,42990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,02790

P-29 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 11,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 14,41000 = 3,60250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 17,23000 = 4,30750

Subtotal: 7,91000 7,91000

Materials

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,11000 = 0,38500

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 71,73250 = 1,43465

Subtotal: 2,56325 2,56325

COST DIRECTE 10,47325
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,52366

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,99691

P-30 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 0,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 14,41000 = 0,14410

Subtotal: 0,14410 0,14410

Materials

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell,
per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre per a 5 usos

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,17410
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00871

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18281

P-31 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 17,23000 = 2,58450

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,41000 = 2,16150

Subtotal: 4,74600 4,74600

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

12,500      x 1,02000 = 12,75000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,34000 = 4,08000

Subtotal: 16,83000 16,83000

COST DIRECTE 21,57600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,07880

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,65480

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 33,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 17,23000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 14,41000

Subtotal: 31,64000 31,64000

COST DIRECTE 31,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,22200

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones

Rend.: 1,000 108,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 17,23000 = 103,38000

Subtotal: 103,38000 103,38000

COST DIRECTE 103,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,16900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,54900

P-34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 15,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 14,41000

Subtotal: 14,41000 14,41000
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COST DIRECTE 14,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,13050

P-35 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 17,23000

Subtotal: 17,23000 17,23000

COST DIRECTE 17,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09150

P-36 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 18,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 17,23000

Subtotal: 17,23000 17,23000

COST DIRECTE 17,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86150

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,09150

P-37 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 26,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 14,41000

Subtotal: 14,41000 14,41000

Materials

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància

1,000      x 10,89000 = 10,89000

Subtotal: 10,89000 10,89000

COST DIRECTE 25,30000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,26500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,56500

P-38 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric, adherit

Rend.: 1,000 5,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a
quadre o pupitre de control elèctric

1,000      x 5,37000 = 5,37000

Subtotal: 5,37000 5,37000

COST DIRECTE 5,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,26850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63850

P-39 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 1.337,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 14,41000 = 4,32300

Subtotal: 4,32300 4,32300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,75000 = 13,42500

Subtotal: 13,42500 13,42500

Materials

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.256,00000 = 1.256,00000

Subtotal: 1.256,00000 1.256,00000

COST DIRECTE 1.273,74800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 63,68740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.337,43540

P-40 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.137,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 14,41000 = 4,32300
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Subtotal: 4,32300 4,32300

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 44,75000 = 13,42500

Subtotal: 13,42500 13,42500

Materials

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

1,000      x 1.065,29000 = 1.065,29000

Subtotal: 1.065,29000 1.065,29000

COST DIRECTE 1.083,03800
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 54,15190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.137,18990

P-41 HQU1VACC u Amortització de mòdul prefabricat per a local
d'accidentats, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-42 HQU1VDES u Amortització de mòdul prefabricat per a local de
descans, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-43 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 14,41000 = 3,60250

Subtotal: 3,60250 3,60250

Materials

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000      x 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 54,63250
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,73163

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,36413

P-44 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 14,41000 = 2,16150

Subtotal: 2,16150 2,16150
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Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 20,64650
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,03233

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,67883

P-45 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 28,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 14,41000 = 5,04350

Subtotal: 5,04350 5,04350

Materials

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos

0,250      x 89,07000 = 22,26750

Subtotal: 22,26750 22,26750

COST DIRECTE 27,31100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,36555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,67655

P-46 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 117,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 14,41000 = 5,04350

Subtotal: 5,04350 5,04350

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 106,60000 = 106,60000

Subtotal: 106,60000 106,60000

COST DIRECTE 111,64350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,58218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,22568

P-47 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 88,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 14,91000 = 0,74550

Subtotal: 0,74550 0,74550

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 84,00000 = 84,00000
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Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,74550
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,23728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,98278

P-48 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 14,41000 = 1,44100

Subtotal: 1,44100 1,44100

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

COST DIRECTE 52,35100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,61755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,96855

P-49 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 14,41000 = 0,72050

Subtotal: 0,72050 0,72050

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,62050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,70153

P-50 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 115,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 109,80000 = 109,80000

Subtotal: 109,80000 109,80000

COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29000
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P-51 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

Rend.: 1,000 76,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat
i salut en el treball

1,000      x 72,75000 = 72,75000

Subtotal: 72,75000 72,75000

COST DIRECTE 72,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,63750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,38750

P-52 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000

Subtotal: 32,67000 32,67000

COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30350

P-53 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 199,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000

Subtotal: 189,76000 189,76000

COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,24800

P-54 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions

Rend.: 1,000 15,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 14,41000

Subtotal: 14,41000 14,41000

COST DIRECTE 14,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,72050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,13050
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ANNEX 13. PLA D'OBRES 



Id Nombre de tarea

1 DESDOBLAMENT EIX 

TRANSVERSAL. PK 183+100 

AL 183+900

2 OD 183.4A

3 Treballs previs

4 Excavació terreny

5 Rebliment

6 Formigonat i col·locació 

d'acer

7 Col·locació elements 

prefabricats

8 Impermeabilització

9 Esplanada

10 OD 183.4B

11 Treballs previs

12 Excavació terreny

13 Rebliment

14 Formigonat i col·locació 

d'acer

15 Col·locació elements 

prefabricats

16 Impermeabilització

17 Esplanada

18 OF 183.6 VIADUCTE EL 

GURRI

19 Enderrocs i 

Cimentacions

20 Excavació

21 Pilotatge

22 Estreps

23 Formigonat 

icol·locació d'acer

24 Impermeabilització

25 Acabats

26 Piles

27 Formigonat i 

col·locació d'acer

28 Tauler

29 cindri

30 Recolzaments

31 armat i col·locació de 

vaines

32 Formigonat

33 Tensat armadures

34 sellat vaines

35 Acabats

36 Baranes

37 Prueba de carga

38 Embornales

39 Esplanada

40 Junt de dil·latació

41 Senyalització

42 SEGURIDAD Y SALUD DE LA 

OBRA

43 FINAL DE LA OBRA

DESDOBLAMENT EIX TRANSVERSAL. PK 183+100 AL 183+900

OD 183.4A

Treballs previs

Excavació terreny

Rebliment

Formigonat i col·locació d'acer

Col·locació elements prefabricats

Impermeabilització

Esplanada

OD 183.4B

Treballs previs

Excavació terreny

Rebliment

Formigonat i col·locació d'acer

Col·locació elements prefabricats

Impermeabilització

Esplanada

OF 183.6 VIADUCTE EL GURRI

Enderrocs i Cimentacions

Estreps

Formigonat icol·locació d'acer

Impermeabilització

Piles

Formigonat i col·locació d'acer

Tauler

Recolzaments

Formigonat

Acabats

Baranes

06/07 27/07 17/08 07/09 28/09 19/10 09/11 30/11 21/12 11/01 01/02

11 julio 01 septiembre 21 octubre 11 diciembre 01 febrero

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Progreso

Planificación de la obra para la mejora de la movilidad urbana en Alella

Página 1

Proyecto: PLA D'OBRA

Fecha: mar 16/06/15
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1. Introducció 

En el present annex, es recullen els criteris i normatives emprades per la 

definició de la senyalització horitzontal i vertical, l’abalisament i les barreres de 

protecció necessàries en el desdoblament objecte d’aquest projecte constructiu. 

No es tracta en aquest annex la senyalització i abalisament provisional que 

siguin necessàries durant l´execució de les obres. 

La senyalització que es disposa correspon a la d’una via preferent de dos 

calçades (2+2) i (2+3) amb via lenta, amb velocitat de projecte Vp = 100 km/h.; 

Eix Transversal, subtram Gurb –  Calldetenes, ctra. C-25 del PK 183+100 al 

183+900 

2. Actuacions a desenvolupar 
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Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i 

defenses de les obres descrites en el present Projecte son les següents: 

• Retirada de tots els elements de seguretat vial necessaris pel correcte 

desdoblament de l’Eix Transversal. 

• Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 

• Disposició de la senyalització vertical. 

• Disposició de la senyalització vertical d’orientació. 

• Disposició de barreres i abalisament. 

3. Senyalització horitzontal 

3.1. Marques vials. Normativa 

La disposició de les Marques Vials s’ha projectat d’acord amb la Norma 8.2.-I.C. 

“MARQUES VIALS”, aprovada per Ordre  Ministerial de 16 de juliol de 1987 

(B.O.E. del 4 d´agost i 29 de setembre). També cal tenir en compte el nou 

Esborrany existent d’aquesta Norma, de propera entrada en vigor. 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest 

color a la referència B-118 de la Norma UNE 48103. 

3.2. Tipologia de les marques vials 

En funció de la velocitat màxima i les característiques de la secció transversal 

dels diferents vials. 

- Carretera C-25: Velocitat de Projecte de 100 km/h  

3.2.1. Marques longitudinals 

Les marques longitudinals es poden classificar en: 

  - Longitudinals discontinues. 

  - Longitudinals continues. 

Línies longitudinals discontinues 

- Línia de separació de carrils normals. 
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En aquest tram adoptarem la M-1.2 

• Com separació de carrils normals en vies amb 60 km/h<VM≤100 km/h  

• Línia blanca reflexiva discontinua de traç 3,50 m, ample 0,10 m i 

separació 9,0 m. 

línies longitudinals continues 

Per augmentar la seguretat en la conducció i servint com avís davant les 

eventuals variacions de trajectòria per somnolència o qualsevol altre falta 

d’atenció, les línies blanques dels vorals interiors i exteriors de l’autovia tindran 

bandes rugoses amb forma de faixes transversals amb ressalts. Aquests 

ressalts del marge exterior es perllongaran fins al nas dels ramals a les vies 

d’entrada i sortida del tronc, amb l’objectiu de que tingui continuïtat longitudinal. 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 

3.2.2. Marques transversals 

En aquest tram d’estudi no en tenim marques transversals. 

3.2.3. Materials a utilitzar 

Els tipus de pintures a utilitzar en aquesta obra seran: tipus termoplàstic 

d'aplicació en calent. Les característiques de tots els materials a emprar i de 

l´execució dels diversos tipus de marques vials, són objecte de definició en els 

apartats corresponents del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

d’aquest Projecte de Construcció. 

4. Senyalització vertical 

La senyalització vertical fa referència als senyals de circulació i panells 

d’orientació, localització i destí situats tant al marge de la carretera com a sobre 

de la calçada. 

4.1. Normativa aplicada 

- Pla director de senyalització d’orientació de Catalunya (juliol de 1999) 
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- “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, de 23 d’abril 

de 2008, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DGC) de la 

Generalitat de Catalunya. 

- Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de 

codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 

d’octubre de 1999. 

- Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la 

nomenclatura i el catàleg de les autopistes i autovíes de la xarxa de carreteres 

de l’Estat. 

- “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada al 

gener de 2000. 

- “Reglamento general de circulación 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” 

publicat en març de 1992. 

- “ Señales Verticales  de  Circulación.  Tomo II. Catálogo y Significado de las 

Señales “ publicat al juny de 1992. 

Les característiques tant geomètriques com de control d’accessos permeten 

considerar la carretera com una “via preferent de calçades separades”. 

4.2. Limitacions de velocitat 

Pel que fa referència a les limitacions de velocitat, s’han tingut en compte els 

radis mínims de la Norma 3.1.- I.C. aprovada a 27 de desembre de 1999 i el 

tipus de via considerat.  

La velocitat de projecte és de 100 km/h. 

4.3. Els senyals 

La situació dels senyals està fixada en els plànols de Plantes de Senyalització. 

La senyalització vertical de codi té la denominació corresponent al catàleg del 

“Ministerio de Fomento”.  També s’han realitzat unes plantes específiques pels 

panells d’orientació. 
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S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, amb l’objecte 

de que aquests moviments siguin fluïts i, sobretot segurs, tot això d’acord amb 

l’estipulat en la Instrucció 8.1-IC. 

Tot senyal o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en 

la que la visual dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles 

que la interceptin, i així mateix totes les seves visuals intermèdies del 

recorregut, mentre no es formi un angle superior de 10º amb el rumb del 

vehicle. Aquesta distància no haurà de ser inferior a la de percepció del 

conductor que circuli a la velocitat màxima establerta. 

Les dimensions dels senyals seran les següents: 

TIPUS DE SENYAL Tronc principal disseny 

 

PERILL 
175 cm de costat  

PROHIBICIÓ, OBLIGACIÓ I FI DE 

PROHIBICIÓ 

TIPUS R 

120 cm de diàmetre  

 

 TIPUS IDENTIFICACIÓ 
120 cm de costat  

 

TIPUS IDENTIFICACIÓ 

120x180 cm (base x 

alçada) 
 

 

4.4. Els Panells 

4.4.1. Disseny dels plafons 

Els panells, estaran formats per planxes d’alumini, amb plaques o lameles 

segons l’amplada i superfície. Per ésser específics del Projecte, s’han definit 

als plànols de detalls on  s´indiquen les inscripcions, colors, dimensions, 
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símbols, i restants característiques. Per al seu disseny s’ha utilitzat el programa 

“LENA”  que contempla les últimes modificacions de la normativa de 

senyalització interurbana donades per la Direcció General de Carreteres de 

Catalunya. 

4.4.2. Color 

Els caixetins, fites i demés senyals d’identificació de les carreteres tindran els 

següents colors en funció de la categoria de la carretera: 

- D’autopista o autovia: Fons blau, i lletra blanca.   

4.4.3. Suport de panells 

Els pals utilitzats per suports dels plafons seran tubs d’alumini extrusionat de 

secció constant o telescòpica.  

En el present projecte es considera pel càlcul resistent per l’efecte del vent 

sobre les plaques de 1000 N/m2 en plafons laterals i de 1500 N/m2 en cas de 

pòrtic o banderola. Es col·locarà un únic suport. 

En el present projecte es considera pel càlcul resistent per l’efecte del vent 

sobre les plaques de 1000 N/m2 en plafons laterals i de 1500 N/m2 en cas de 

pòrtic o banderola. 

4.4.4. Fonamentació 

La fonamentació mínima dels panells s’ha dissenyat amb el programa LENA a 

partir del quadre de fonamentacions segons tipus de suport del mencionat 

manual. 

4.4.5. Col·locació  

La ubicació dels panells o senyals serà la indicada en els plànols de planta, 

però haurà de ser tal que maximitzi el temps de lectura. 

4.5. Nivell de refractància 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 15. Senyalització. 
  Pàg. 7 

El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’acer galvanitzat, 

essent els suports tubs d’acer galvanitzat segons article 701 del PG3 i Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest projecte.  

- Per a tots els senyals del tronc de codi de circulació seran de nivell de 

reflectància 2, inclòs les fites quilomètriques. Els cartells d’orientació, tant si són 

cartells laterals, fletxes de sortida immediata, pòrtics i banderoles seran de 

nivell de reflectància 3. Els cartells i panells complementaris, seran de nivell de 

reflectància 2. 

5. Abalisament 

L’abalisament s’ha basat en la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 

2004 del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Els elements d’abalisament que tenim en aquest tram son: 

- Captafars en barrera de seguretat 

- Fites quilomètriques i semiquilomètriques 

5.1 Captafars 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

5.1.1. Captafars reflectants 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en el sinus de la 

banda metàl·lica de la barrera de seguretat. Es posaran en el primer suport del 

tram de barrera i a partir d’aquest distribuïts cada 8 m en situacions normals i 

cada 4 m en trams de protecció especial,  disposant també un a l’últim suport 

del tram. 

El reflectant es col·locarà al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, 

de manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres  (55 cm) d’alçada o sobre la 

banda inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc 

centímetres (45 cm) d’alçada.  
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Tanmateix es disposaran,  captafars adossats a les barreres de seguretat 

rígides. 

5.2. Fites quilomètriques i semiquilomètriques 

S’han disposat fites quilomètriques, amb la numeració corresponent i el codi 

corresponent a la carretera (C-25). Les fites emprades son les corresponents a 

autovia o autopista (S-570). 

Indica el punt quilomètric d´una via que no es autopista. La seva lletra i número 

apareixen en la part superior del senyal.  

Cal indicar que seran totes noves doncs les actuals de la C-25, són del tipus S-

572 (color vermell), excepte en el tram de Cervera, ja desdoblat. 

Les fites semiquilomètriques també es reposen totalment. Són de fons blau al 

igual que les fites quilomètriques. 

6. Barreres de seguretat 

6.1 Normativa 

Per la determinació dels trams en els que s’ha d’instal·lar barrera de seguretat i 

quin tipus col·locar, s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri 

de Foment en la publicació “Recomendaciones sobre sistemas de contención 

de vehículos” del 1.996, segons l’Ordre Circular 321/95 T i P, i la “Nota de 

Servicio 1/95 S.G.C.”, la seva modificació amb l’Ordre Circular 6/01 de octubre 

de 2001, “para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a 

barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada 

única”, on s’afegeix el suport tipus tubular per a barreres metàl·liques. 

També l’actualització de l’any 2000 de les Recomendaciones on s’afegeixen 

noves fitxes al catàleg. Per últim  l’Ordre Circular 18/04 “ sobre criterios de 

empleo de sistemas para protección de motocicistas”  

6.2 Criteris adoptats 

Es col·locarà en les dues bandes del viaducte, ja que es considera que té un 

nivell de perillositat greu. 
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El tipus de barrera serà PX / PMC2/10a  (La barrera de l’estructura es defineix 

en la pròpia estructura). 
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1. Objectius 

L’objectiu del present Annex és incloure i definir les mesures de protecció i de 
conservació del medi per al present projecte constructiu. 

2. Estat inicial del medi 

En aquest apartat s’ofereix una visió sobre els diferents vectors del medi 
susceptibles de veure’s afectats pel projecte, caracteritzant l’estat inicial de 
l’àmbit d’estudi i incidint en les principals afeccions que es preveuen. 

2.1. Situació geogràfica 

El tram de la C-58 objecte d’aquest projecte, pertany al municipi de Folgueroles. 
En el present annex, identificarem la vegetació, flora i fauna de la zona, i la 
descripció de la integració proposta. 

2.2. Clima 

La temperatura mitjana de la zona de projecte presenta valors entre 14,27 ºC i 
15,67 ºC, mentre que la pluviometria mitjana anual és de 716 mm. Les 
precipitacions més abundants es produeixen a la primavera i la tardor i les 
mínimes, als mesos de febrer i juliol, encara que durant tot l’any es donen 
precipitacions apreciables. Els estius són temperats i els hiverns, freds. De fet, 
les gelades són abundants des de novembre a març. 

2.3. Geologia i geomorfologia 

Geologia 

El traçat està format per una sèrie paleògena (eocena) que descansa 
discordant sobre un substrat granític. La part inferior de la sèrie és d’origen 
continental i està formada per materials detrítics de color vermellós. La part 
superior, té calcàries margoses de color gris blavós d’origen marí. Es 
defineixen quatre formacions geològiques i geotècniques anomenades, de la 
més antiga a la més moderna: E1, E2, E3, E4. Les tres primeres estan formades 
per gresos, amb una proporció variable de conglomerats i lutites que 
predominen en algunes zones i, la E4, per calcària margosa amb una 
intercalació de gres silícic situada prop de la seva base. 

Geomorfologia 

És una depressió àmplia i suau que va ser excavada en materials margo-
argilosos sobre els quals posteriorment es va dipositar un mantell d’alteració de 
poca gruixària però de molta uniformitat. El relleu és molt suau i allomat amb 
petites llomes arrodonides i tàlvegs poc marcats. En aquesta zona existeixen 
petits turons, testimonis que destaquen entre el suau relleu i on arriba a aflorar 
el substrat rocós. Al final d’aquesta àrea apareix, al llarg d’uns 2 km, un dipòsit 
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de glacis sedimentari Pleistocè de suau pendent cap a l’oest, que fa d’enllaç 
entre la Plana de Vic i els relleus més abruptes que la limiten. 

2.4. Hidrologia  

Hidrologia superficial 

El principal curs que intercepta la traça, es el riu Gurri (afluent del Ter que 
creua la Plana de Vic), que presenta unes variacions de cabal importants al 
llarg de l’any a causa, no només del règim pluviomètric, sinó també de les 
captacions d’aigua. 

D’altra banda, el riu Gurri ha presentat problemes de contaminació importants a 
causa d’abocaments d’origen industrial i de purins. Gràcies a l’entrada en 
servei de depuradores industrials i urbanes, particularment la depuradora de 
Vic, s’ha millorat la situació, tot i que encara es detecten problemes de 
contaminació.  

Hidrogeologia 

Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya”, a escala 
1:250.000,el tram de desdoblament plantejat es desenvolupa sobre les 
següents unitats hidrogeològiques:  

En base a la seva litologia es poden diferenciar quatre tipus de materials, tres 
que constitueixen un sòcol d’edat eocena formant una sèrie monoclinal de 
cabussament suau cap al oest, i un quart que es correspon amb la cobertura 
de petits recobriments discontinus de sòls quaternaris. De sostre a mur, els 
material existents al sòcol son: 

− Calcàries margoses amb baixa permeabilitat a causa de la fracturació i, 
en menor mesura, de la carstificació.  

− Calcàries, que formen un aqüífer consolidat amb permeabilitat baixa-
mitjana a causa de la fracturació. 

− Alternança de paquets de calcària i lutites de baixa permeabilitat i 
només amb aqüífers locals.  

Els dipòsits de sòls quaternaris d’aquesta zona són escassos i localitzats, i el 
seu interès hidrogeològic és local. De vegades apareixen petites fonts en el 
contacte amb el substrat calcari margós a causa del caràcter impermeable 
d’aquest. Tradicionalment, als sòls de la zona s’han excavat pous amb poca 
profunditat que arriben al substrat margós. La seva recàrrega es produeix 
mitjançant la represa d’aigua que circula en contacte entre tots dos materials, 
aportant així cabals petits que s’han utilitzat per abastir les masies.  

2.5. Vegetació 

L’ entorn es bàsicament agrícola i transformat per l’activitat humana, les 
espècies faunístiques més abundants es caracteritzen per haver-se adaptat a 
les zones de caràcter antròpic. Al PK 183+600, es creua un tram de vegetació 
de ribera del riu Gurri, formada principalment per Populus x canadensis 
acompanyat per Quercus faginea i Salix spp. 
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2.6. Fauna 

La distribució de la fauna es troba influïda pel relleu, el clima i la vegetació que 
caracteritzen l’àmbit d’estudi. A continuació es descriuen algunes de les 
espècies més rellevants presents a la zona.  

Peixos 

Els peixos que es poden trobar a la zona són el barb de muntanya (Barbus 
meridionalis), la bagra (Leuciscus cephalus), la carpa (Cyprinus carpio) i el 
carpí vermell (Carassius auratus). Les dues primeres espècies són autòctones i 
en els últims anys han experimentat una disminució del nivell de les poblacions 
a causa de la degradació dels cursos fluvials i de la manca d’aigua en alguns 
trams de rius i torrents. La carpa i el carpí vermell són espècies introduïdes i es 
troben adaptades a sobreviure en condicions d’eutrofització i estrès hídric. 

Amfibis 

Aquest grup faunístic es troba en regressió en àmplies zones de Catalunya a 
causa de la pèrdua de zones humides, espais de ribera i altres hàbitats humits. 
En l’àmbit d’estudi, els amfibis es troben associats a la presència de les basses 
agrícoles, fonts naturals i cursos fluvials. La pèrdua d’aquest tipus d’espais, la 
seva transformació en abeuradors intensius i l’eliminació de la vegetació 
associada ha conduït a la disminució de moltes espècies. 

Entre les espècies que es poden trobar a la zona es poden citar les següents: 
Reineta (Hyla meridionalis); Granota verda (Rana perezi); Gripau comú (Bufo 
bufo); Gripau d’esperons (Pelobates cultripes); Gripauet (Pelodytes punctatus); 
Tòtil (Alytes obstetricans); Gripau corredor (Bufo calamita); Salamandra 
(Salamandra salamandra); Tritó verd o marbrat (Triturus marmoratus). 

Rèptils 

Es tracta d’un tipus de fauna també força amenaçat, que té les principals 
causes de mortalitat amb els incendis forestals i els atropellaments. Les 
espècies presents en l’àmbit d’estudi són les següents: Sargantana ibèrica 
(Podarcis hispanica); Sargantana de paret (Podarcis muralis); Sargantaner gros 
(Psammodromus algirus); Llangardaix ocel.lat (Lacerta lepida); Vidriol (Anguis 
fragilis); Dragó comú (Tarentola mauritanica); Tortuga de rierol (Mauremys 
leprosa); Tortuga de Florida (Trachemys scripta elegans); Serp blanca (Elaphe 
scalaris); Serp verda (Malpolon monspessulanus); Serp llisa meridional 
(Coronella girondica); Serp d’aigua (Natrix maura); Serp de collaret (Natrix 
natrix); Escurçó pirinenc (Vipera aspis). 

Aus 

Existeix una diversitat important d’aus a la zona d’estudi, que s’associen tant a 
zones semi-urbanes com agrícoles, forestals i d’espais fluvials. Les espècies 
més representatives són les següents:  

− En àrees semi-urbanes: Pardal comú (Passer deomesticus); Tórtora 
turca (Streptopelia decaocto); estornell (Sturnus vulgaris); Gafarró 
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(Serinus serinus); Verdum (Carduelis chloris); Cigonya (Ciconia ciconia); 
Òliba (Tyto alba). 

− En àrees agrícoles: Bitxac (Saxicola torquata); Cogullada (Galerida 
cristata); Garsa (Pica pica); Guatlla (Coturnix coturnix); Fredeluga 
(Vanellus vanellus); Trist (Cisticola juncidis); Xoriguer comú (Falco 
tinnunculus); Mussol comú (Athene noctua); Cruixidell (Miliaria calandra); 
Puput (Upupa epops). 

− En boscos: Tudó (Columba palumbus); Gaig (Garrulus glandarius); 
Mallerenga blava (Parus caeruleus); Mallerenga carbonera (Parus 
major); Mallerenga petita (Parus ater); Mallerenga emplomallada (Parus 
cristatus); Pit-roig (Erithacus rubecula); Tallarol de casquet (Sylvia 
atricapilla); Astor (Acipiter gentilis); Picot verd (Picus viridis); Griva 
(Turdus viscicorus); Tord (Turdus philomelos); Pinsà borroner (Pyrrhula 
pyrrhula); Xot (Otus scops). 

Mamífers 

Els mamífers es troben amb una gran diversitat dins l’àmbit d’estudi a causa de 
la presència d’hàbitats diversos. Les espècies més comunes a la zona són: 

− Zones de conreu, marges, bosquetons i habitatges aïllats: Eriçó fosc 
(Erinaceus europaeus); Mussaranya comuna (Crocidura russula); Talpó 
comú (Microtus duodecimcostatus); Conill (Oryctolagus cuniculus); Toixó 
(Meles meles); Guineu (Vulpes vulpes); Geneta (Genetta genetta); 
Fagina (Martes foina); Mustela (Mustela putorius); Ratolí domèstic (Mus 
musculus); Talp (Talpa europaea); Ratolí mediterrani (Mus spretus). 

− Zones de caràcter forestal o amb tendència forestal: Senglar (Sus 
scrofa); Cabirol (Capreolus capreolus); Esquirol (Sciurus vulgaris); Rata 
negra (Ratta rattus); Ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus). 

D’altra banda, cal esmentar que les espècies de quiròpters potencialment 
presents a la zona són: el rat-penat comú (Pipistrellus pipistrellus), el rat-penat 
petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), la rata-pinyada nòctula petita 
(Nyctalus leisleri) i el rat-penat orellut septentrional (Plecotus auritus). 

2.7. Espais naturals protegits i altres figures 

El habitat es considera d’interès comunitari per la presencia de Alberedes, 
salzedes i altres boscos de ribera (40%) i de Jonqueres i herbassars 
graminoides humits, mediterranis, del Molinio-Holoschoenion (30%). 

2.8. Paisatge 

Per tal de definir les unitats de paisatge de la zona d’estudi cal tenir en compte 
els diferents elements que el caracteritzen, com són la geomorfologia, la 
vegetació, les estructures, els aspectes socioeconòmics i la percepció del 
paisatge.  

A partir de la presència i el predomini d’aquests elements dins l’àmbit d’estudi, 
podem dir que ens trobem en un Paisatge agrícola, format per cultius de 
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cereals de secà (blat, ordi, sègol i civada), farratges (alfals i raigràs), camps de 
pastures i erms. Aquesta unitat té unes formes de relleu suaus i presenta una 
varietat de colors i textura, que depèn de l’època de l’any, amb tonalitats 
marronoses, groguenques o verdoses, segons el creixement dels cultius (veure 
Fotografia 1). 

 
Fotografia 1. Paisatge agrícola de la Plana de Vic. 

 

2.9. Soroll 

Per tal d’efectuar un diagnòstic de l’estat fònic actual de la zona afectada pel 
projecte, s’ha realitzat un estudi acústic de l’àmbit d’actuació, on es caracteritza 
la fase inicial i es realitza la predicció dels nivells de soroll. Aquest document ha 
estat elaborat per l’empresa DEVOTEC. 

A continuació, s’inclou un resum dels resultats obtinguts en la campanya de 
mesures sonomètriques al voltant d’habitatges i zones sensibles existents, en 
les diferents franges horàries que estableix la legislació vigent (dia, tarda i nit).  

Punt Descripció Municipi Dist. PK/Marge 
Nivells d’immissió (dBA) 

LD LE LN 

P4 El Reixac Gurb 105 183+720 (E) 59.5 60.5 52.0 

 

D’altra banda, també s’ha efectuat una comprovació de llarga durada (durant 
24 hores continuades).El diagrama d’evolució temporal obtingut mostra un 
descens progressiu durant la nit, assolint els nivells més baixos al voltant de les 
2:00 i les 4:00 hores, recuperant-se progressivament per mantenir una 
regularitat sostinguda durant el dia (veure figura 4). 
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Figura 4. Diagrama d’evolució temporal  

 

 

2.10. Patrimoni cultural 

Segons els Estudis d’Impacte Ambiental, on s’ha realitzat l’estudi del patrimoni 
cultural trobem un edifici que es pot veure afectat. Es tracta de “el Reixach”, 
masia situada en el pk 183+101, considerada de patrimoni arquitectònic. 

No es preveu que les obres suposin cap afecció significativa dels elements 
d’interès arquitectònic. 

3. Condicionants del projecte 

3.1 Introducció 

La Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), emesa per la Ponència Ambiental, a 
data de 5 de setembre de 2006, de l’estudi de viabilitat “Millora general, 
estableix un conjunt de mesures constructives i mesures de protecció que s’han 
tingut en compte durant la redacció del present Projecte. 

Segons el què s’ha indicat, en el present capítol es defineixen els condicionants 
de la DIA que són d’aplicació per al tram projectat, incorporant, en cadascun 
dels apartats, les mesures adoptades. Cal esmentar, que les prescripcions de 
la DIA que es transcriuen fan referència a un sistema d’enumeració de PKs 
diferent a la del present projecte constructiu, pel que, a la justificació, s’indica la 
seva correspondència.  

3.2 Adaptació del projecte als condicionants establerts en la DIA 

3.2.1 Condició 1: Geomorfologia i paisatge 

 

√ Prescripció de la DIA: Restaurar tots els trams de carretera que quedin fora d’ús, la qual 
haurà de contemplar l’aixecament del ferm i de la subbase, l’escarificat del terreny 
compactat, l’estesa de terra vegetal i la revegetació d’acord amb les espècies escollides 
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a l’estudi d’impacte ambiental. 

 

En el capítol de Mesures correctores es defineixen tots els tractaments 
proposats per tal de restaurar els terrenys afectats. Concretament, s’aplicarà el 
tractament T5 en les superfícies resultants de la demolició dels trams de 
carretera o camins que es trobin en desús i en les zones marginals que queden 
englobades per les obres. Aquest tractament inclou la descompactació del 
terreny mitjançant subsolatge, l’estesa de 30 cm de terra vegetal, i la 
hidrosembra de tota la superfície. 

D’altra banda cal indicar que, en general, per a la revegetació dels tractaments 
s’utilitzen espècies autòctones i presents en l’entorn de les obres, com són 
Quercus humilis, Pinus sylvestris, Quercus ilex, Salix sp., Populus sp., etc., 
d’acord amb les característiques de l’indret a restaurar.  

 

√ Prescripció de la DIA: Integrar els talussos de desmunt de la carretera en l’entorn 
redefinint el seu pendent, en tot el tram, excepte entre PPKK 12+380 i 12+505; i entre 
PPKK 13+330 i 13+430. 

En el present projecte, la majoria de talussos en desmunt s’han dissenyat amb 
pendents 3H:2V per tal d’afavorir l’aplicació de mesures correctores de 
revegetació i d’integració paisatgística. D’aquesta manera, respecte els estudis 
informatius previs, s’han redefinit els pendents dels desmunts, quedant tan sols, 
els següents talussos amb un pendent 1H:2V 

3.2.2 Condició 2: Vegetació i fauna 

√ Prescripció de la DIA: Preservar els peus d’arbres més interessants per la 

seva singularitat mitjançant la seva protecció o transplantament. 

Es defineixen una sèrie de sistemes per a la protecció dels elements vegetals 
existents que es troben propers a la zona d’actuació, consistents en la 
col·locació de tanques en àrees de vegetació o de proteccions individuals. 
Mitjançant l’aplicació d’aquestes mesures preventives en fase d’obra es pretén 
evitar danys mecànics en la part aèria de l’element vegetal (tronc i capçada). 

Igualment, s’ha contemplat la opció del transplantament d’exemplars singulars 
d’arbres valorant-se econòmicament en el pressupost del present projecte 
constructiu. En fase d’obres, la Direcció Ambiental avaluarà aquesta possibilitat 
en cada cas i determinarà la seva realització en funció de la viabilitat tècnica. 

√ Prescripció de la DIA: Estendre un mínim de 20 cm de terra vegetal sobre totes les 
zones a restaurar. Caldrà realitzar una esmena amb adobs de la terra vegetal si els 
continguts de matèria orgànica i/o nutrients són baixos per a l’èxit de la revegetació. En 
el tram Calldetenes – Santa Coloma de Farnés caldrà dur a terme una acurada 
recuperació de les terres vegetals i millorar-les. 

Es defineixen diferents tractaments proposats segons les característiques de 
l’indret a revegetar. Per a la restauració de la capa edàfica es projecta, en la 
majoria de tractaments, l’estesa de 30 cm de terra vegetal en tota la superfície 
a tractar. En el cas del tractament per a les mitjanes amb una amplada superior 
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als 4 m s’aplicarà una capa de 20 cm de terra vegetal. Només en el cas del 
tractament de talussos de forta inclinació, per qüestions d’estabilitat, la capa de 
terra vegetal serà de 10 cm, gruix suficient per a l’establiment de l’estrat herbaci 
mitjançant hidrosembra i col·locació d’una doble malla per al control de l’erosió.  

 

√ Prescripció de la DIA: Revisar acuradament les estructures (passos superiors, passos 
inferiors i obres de drenatge) i adequar-les (tant les noves com les existents) a les noves 
condicions, prenent com a índex d’obertura (secció/longitud) aquell que correspongui a 
l’espècie de referència més exigent. 

Durant l’elaboració del present projecte s’ha realitzat un anàlisi específic de la 
permeabilitat faunística, avaluant la funcionalitat de les estructures necessàries 
d’acord amb les espècies presents a la zona.  

3.2.3 Condició 3: Medi hidrològic i hidrogeològic 

√ Prescripció de la DIA: La metodologia emprada en el projecte constructiu per a obtenir 
els cabals associats a un període de retorn de 500 anys per als cursos naturals d’aigua 
interceptats, així com el disseny de les obres de drenatge i les obres de fàbrica 
destinades a garantir el desguàs de les conques interceptades, s’ajustaran a les 
recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Per tal d’obtenir l’estimació dels cabals per als diferents períodes de retorn 
estudiats (5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys), s’ha aplicat el mètode Racional de la 
Instrucció de Carreteres 5.2-I.C “Drenaje superficial”, aprovada per l’Ordre 
Ministerial de 14 de maig de 1990. Cal indicar que algunes parts d’aquesta 
metodologia vénen condicionades per les Recomanacions tècniques per als 
estudis d’inundabilitat local, de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Igualment, els criteris que s’han seguit per al dimensionament de les diferents 
obres de drenatge transversal, per un període de retorn T=500 anys, responen 
a les Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixin amb 
cursos fluvials, de l’Agència Catalana de l’Aigua (Juny de 2004). 

 

√ Prescripció de la DIA: Construir les infraestructures necessàries per canalitzar les 
aigües de les obres de drenatge i de les cunetes de la nova carretera fins els 
desguassos naturals de la zona. 

 

Es justifiquen i es dimensionen les solucions adoptades per al desguàs dels 
diferents cabals calculats a la zona, tant pel què fa al drenatge transversal com 
al longitudinal. Amb el conjunt d’estructures projectades, es garanteix el 
desguàs de les conques interceptades, així com la canalització de les aigües 
fins als desguassos naturals de la zona. 

En el cas del drenatge longitudinal de la plataforma, s’han dissenyat cunetes de 
peu de desmunt per tal de recollir les aigües i ser conduïdes a les cunetes 
exteriors i a les lleres naturals. A més, sota aquestes cunetes es projecta un 
drenatge profund consistent en un dren col·lector de tipus finlandès que, a part 
de recollir les aigües subterrànies també recollirà les pluvials. 
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Per a la protecció de talussos també s’ha previst la col·locació d’una vorada 
longitudinal a la coronació en els terraplens de més de 3 m d’alçada, a més 
dels baixants de desguàs cada 50 m. 

 

√ Prescripció de la DIA:  En la fase de construcció de les obres es prendran les mesures 
adients per assegurar la menor afecció possible del medi hídric. Aquestes mesures 
inclouen: 

1. Durant l’execució de l’obra únicament es podrà ocupar la llera 25 m 
cap aigua amunt i 25 m cap aigua avall de l’eix de la infraestructura 
projectada. En cas que fos necessària una ocupació major, aquesta 
haurà d’estar suficientment justificada. 

2. Realitzar treballs de manera ordenada, continua i progressiva, sense 
danyar la llera ni els marges. 

3. Buscar una ubicació adequada per als abocadors, les zones de préstec 
i els pàrquings de màquines allunyats dels cursos fluvials. 

4. Construir basses de contenció i tractament d’efluents en la construcció 
dels túnels i en els llocs on es prevegi que es poden produir vessament 
d’olis, greixos de les màquines, el rentatge de formigoneres i altres 
processos en què es produeixin residus que puguin contaminar les 
aigües. En el cas que l’efluent sigui permanent, un cop efectuades les 
obres s’habilitarà la bassa com a dipòsit per a l’extinció d’incendis. 

5. No netejar, sobretot, la maquinària destinada al transport, la col·locació 
i extensió de les mescles bituminoses i del formigó, ni realitzar cap 
tipus de manteniment de les màquines fora de l’espai reservat per fer-
ho. 

6. Els treballs que s’hagin de dur a terme dintre de cursos fluvials amb 
activitat piscícola es duran a terme prenent les mesures adients per tal 
de no danyar aquesta activitat. 

7. Evitar l’afecció directa (ruptura d’aqüífers, modificació dels fluxos 
d’aigües subterrànies, variació de la permeabilitat del terreny) i la 
indirecta (contaminació d’aigües subterrànies) dels aqüífers. 

8. Executar els treballs necessaris un cop finalitzada l’obra per tal de 
recuperar les condicions inicials del medi hídric en els cursos on s’ha 
actuat o en les zones que han estat afectades pels treballs; aquestes 
feines han de preveure la reforestació dels marges de les lleres amb 
espècies vegetals, arbustives i arbòries de ribera autòctones, per tal 
d’estabilitzar-los i evitar l’erosió produïda per l’aigua de les pluges i el 
vent. Igualment, s’ha de tractar, sempre que sigui viable, els nous 
talussos per evitar l’erosió de la capa superficial del sòl per accions 
climàtiques, cosa que incrementaria l’aportació de sòlids en suspensió i 
causaria un augment de la terbolesa de l’aigua un cop aquesta 
s’incorporés a un curs fluvial. 

 

Es proposen una sèrie de mesures per tal d’evitar o minimitzar les afeccions al 
medi hídric. En resum, s’han proposat sistemes per al tractament de les aigües 
procedents de l’excavació dels túnels i dels estreps i piles dels viaductes.  
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Per tal d’augmentar la protecció dels sistemes fluvials s’ha proposat la 
col·locació de barreres de retenció de sediments. També s’ofereixen una sèrie 
de recomanacions generals d’adequació de les instal·lacions auxiliars d’obra 
que s’hauran d’aplicar en la fase constructiva per tal d’evitar el risc de 
vessaments accidentals. 

S’ha dissenyat un tractament de restauració vegetal específic per tal de 
recuperar les condicions inicials dels terrenys que es puguin veure afectats per 
les obres. 

Es defineixen una sèrie de controls per a la protecció de la hidrografia i la 
qualitats de les aigües superficials, així com de la hidrogeologia. Aquests 
mecanismes de control consisteixen en el seguiment de la qualitat de les 
aigües superficials, de les obres de drenatge i canalització, dels dispositius de 
decantació i de la qualitat de les aigües subterrànies. 

3.2.4 Condició 4: Medi acústic 

√ Prescripció de la DIA: Realitzar un estudi específic de mesures de protecció acústica, 
d’acord amb l’Annex 11 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, 
el qual haurà de ser validat per la Direcció general de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Aquest estudi contemplarà la reposició de les mesures actualment implantades que tenen 
funció acústica i que es poden veure afectades per les obres del desdoblament per tal de 
mantenir o augmentar el grau d’eficiència. 

En el present Projecte constructiu s’ha realitzat un Estudi acústic específic per 
tal de caracteritzar l’estat fònic inicial de l’àmbit d’estudi i proposar una sèrie de 
mesures a partir dels resultats del model de predicció segons les dades de 
projecte. 

S’ha realitzat la modelització de la predicció dels nivells de soroll en fase de 
funcionament, amb el trànsit previst per a l’any horitzó 2013 i tenint en compte 
la intensitat horària de cada tram.  

√ Prescripció de la DIA: Als dos anys d’entrada en règim d’explotació dels trams de la 
carretera es presentarà, a la Direcció general de Qualitat Ambiental, un estudi dels 
nivells d’avaluació de la immissió sonora, per tal de determinar si es produeix en algun 
indret de l’entorn de la traça increments dels nivells de soroll superiors als previstos, als 
efectes de fixar per part d’aquesta Direcció, si s’escauen, mesures atenuadores en els 
indrets exposats. 

El Programa de Vigilància Ambiental s’ha dividit en dues fases: construcció i 
explotació. D’aquesta manera, s’ha inclòs un control específic per al seguiment 
de l’efectivitat de les proteccions acústiques, a desenvolupar en la segona fase 
(d’explotació), on s’especifica la necessitat d’elaborar un estudi dels nivells 
d’avaluació de la immissió sonora als dos anys d’entrada en funcionament de la 
nova carretera. 

3.2.5 Condició 5: Prevenció i extinció d’incendis 

√ Prescripció de la DIA: Aplicar les normes i prohibicions contingudes al Decret 64/1995, 
de 7 de març, i al Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de 
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prevenció d’incendis forestals. 

Per a l’elaboració del present Annex de Mesures Correctores s’han tingut en 
compte els aspectes dels Decrets 64/1995 i 130/1998, en matèria de prevenció 
d’incendis forestals. Concretament, per al disseny de les plantacions s’han 
utilitzat els criteris de revegetació diferenciant la zona de seguretat i la de 
protecció, segons el Decret 130/1998. D’aquesta manera, a la zona de 
seguretat no s’ha projectat cap plantació de llenyoses i a la zona de protecció 
s’ha previst una densitat màxima de 150 peus/ha. 

Es justifica que les obres compleixin les prescripcions i les mesures preventives 
que s’estableixen en els esmentats Decrets. 

√ Prescripció de la DIA: Instal·lar tancaments adequats en aquells punts confrontants amb 
camins per facilitar l’accés dels vehicles de bombers. 

En el present projecte constructiu es contempla el tancament perimetral de la 
carretera, seguint les característiques de la via actual. En qualsevol cas, es 
garantirà l’accés als camins existents. 

√ Prescripció de la DIA: Adequar les basses de tractament d’efluents com a dipòsits. 

En aquest sentit, l’aigua acumulada en les basses de retenció de sediments 
procedent dels treballs d’excavació propers a cursos fluvials, que tenen la 
finalitat d’eliminar la major part de les partícules sòlides en suspensió 
mitjançant decantació abans de ser retornades a la llera, podrien ser utilitzades 
com a dipòsits per a la prevenció d’incendis forestals. Durant la fase de 
construcció caldrà tenir en compte la localització d’aquestes basses i el seu 
estat a mesura que avanci l’obra. 

√ Prescripció de la DIA: Elaborar un pla de prevenció d’incendis forestals, que incorpori, 
entre d’altres, les mesures indicades, el qual requerirà de l’informe favorable de la 
Direcció General del Medi Natural i de la Direcció General d’Emergències i Seguretat 
Civil. 

S’ha previst que, abans del començament de les obres, el Contractista presenti 
un Pla de prevenció d’incendis forestals que haurà de disposar de l’aprovació 
de la Direcció General de Medi Natural i de la Direcció General d’Emergències i 
Seguretat Civil, en el que es reflexin les anteriors prescripcions referents a la 
prevenció d’incendis. 

3.2.6 Condició 6: Programa de vigilància ambiental 

√ Prescripció de la DIA: Dipositar els sobrants de terres en zones de mínima afectació 
ecològica i paisatgística i afavorir-ne la utilització en la restauració de zones de préstec 
a cel obert o bé en zones ja degradades properes a la traça. 

 

En el present projecte de construcció s’ha previst la reutilització de les terres 
d’excavació per al farciment i per a la restauració de zones degradades per 
l’obra per tal de minimitzar el volum de terres sobrants. 

Per a l’elecció de zones d’abocament i deposició de les terres que puguin 
sobrar de l’execució de l’obra, s’haurà de tenir en compte la zonificació 
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establerta segons el mapa de classificació del sòl, per tal d’evitar l’afectació 
d’àrees d’interès ecològic i paisatgístic. 

√ Prescripció de la DIA: Utilitzar, si és possible, com a zones d’instal·lacions, acopis 
temporals o zona de maquinària, les zones que durant l’execució de la Fase 1 
s’utilitzaren com a dipòsits de terres. 

Per a l’elecció de les zones d’ocupació temporal o zones de maquinària s’ha 
tingut en compte la classificació del territori d’acord amb la valoració ambiental 
de les zones properes a les obres. Aquesta classificació del territori es 
representa en l’últim plànol adjunt al present Annex de Mesures Correctores de 
l’Estudi d’Impacte Ambiental. 

√ Prescripció de la DIA: Definir els camins d’accés i les plataformes de treball necessaris 
per a la construcció dels murs, túnels, obres de fàbrica i de drenatge per tal d’establir la 
restauració topogràfica, edàfica i paisatgística conforme a les directrius de l’estudi 
d’impacte ambiental. 

Per a la definició dels camins de servei i les plataformes de treball necessàries 
per a l’execució de les obres s’ha tingut en compte la minimització de la 
superfície d’ocupació, d’acord amb l’estudi d’impacteambiental. Igualment, el 
projecte contempla la restauració topogràfica, edàfica i paisatgística de les 
superfícies afectades per l’obra i dels nous talussos generats per la mateixa. 

√ Prescripció de la DIA: Limitar l’esbrossada i la tala d’arbres dins la franja d’expropiació a 
aquelles zones estrictament necessàries pels treballs de construcció o pel bon 
funcionament de la carretera. 

En el present Annex s’han definit una sèrie de mesures preventives 
encaminades a la minimització de l’ocupació del sòl com l’encintat de la zona 
d’actuació. Igualment, al Programa de Vigilància Ambiental s’inclouen una sèrie 
de controls per tal d’evitar alteracions innecessàries sobre els factors 
ambientals, com el control de l’encintat, la localització i control de zones 
auxiliars i parc de maquinària, el control d’accessos temporals o del moviment 
de la maquinària, entre d’altres. 

√ Prescripció de la DIA: Definir un sistema de gestió del material vegetal que afavoreixi la 
trituració de restes vegetals, la recollida selectiva i la valorització de la fusta i la 
brancada enfront de pràctiques com el dipòsit en abocador o la crema. 

En la definició de mesures per a una correcta gestió dels residus a l’obra 
s’indica que per a la gestió de les restes vegetals procedents dels treballs 
d’esbrossada es prioritzarà la possible valoració del material vegetal mitjançant 
el seu aprofitament com a material de suport en processos de compostatge, o 
bé la incorporació d’aquest material, prèviament triturat, en les piles de terra 
vegetal per tal de millorar-ne la seva composició orgànica. 

√ Prescripció de la DIA: Realitzar el seguiment dels moviments de terra per recuperar i/o 
catalogar les restes arqueològiques d’interès que puguin aparèixer en la traça o en la 
zona d’influència de l’obra, per la qual cosa es seguiran les directrius de la Direcció 
General de Patrimoni Cultural. 

En el Programa de Vigilància Ambiental es defineixen els paràmetres de control 
per a la protecció dels elements del patrimoni arquitectònic i arqueològic 
proposats en el present Annex de Mesures Correctores de l’Estudi d’Impacte 
Ambiental. En el cas que durant les obres es detectés una troballa no prevista 
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inicialment, es procedirà a paralitzar l’obra en aquell punt i comunicar-ho al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal que aquest 
marqui les directrius a seguir. 

 

√ Prescripció de la DIA: Previ a l’inici de les obres es redactarà un Pla de terres i de 
camins d’obra, projectes de serveis afectats i noves instal·lacions (línies elèctriques), 
així com un pla de prevenció d’incendis forestals, validats pel Director Ambiental de 
l’obra. 

Abans de l’inici de les obres, es contempla que el Contractista haurà de 
redactar una sèrie de Plans específics d’acord amb les necessitats de l’obra, 
que inclouen informació sobre la gestió de terres,camins d’obra, serveis 
afectats, etc, que s’hauran de presentar a la Direcció facultativa per tal 
d’aprovar-los. 

√ Prescripció de la DIA: Responsabilitzar de l’execució del programa de vigilància 
ambiental i dels seus costos el promotor del projecte. Aquest disposarà d’una direcció 
ambiental que tindrà com a funció vigilar el correcte compliment de tot allò que disposa 
la present declaració d’impacte ambiental. Les incidències ambientals s’hauran de 
reflectir en informes tècnics que s’adreçaran puntualment al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

L’execució del programa de vigilància ambiental anirà a càrrec del promotor de 
l’obra, que disposarà d’una Direcció Ambiental que controlarà el compliment de 
les mesures correctores proposades i les prescripcions de la present 
Declaració d’Impacte Ambiental. 

√ Prescripció de la DIA: Constituir, abans de l’inici de les obres, una Comissió mixta de 
concertació i control entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el concessionari 
i la Direcció General de Carreteres. Aquesta comissió tècnica vetllarà pel contingut, la 
periodicitat, l’aplicació i l’època de realització de les mesures correctores i de protecció 
que assenyala l’estudi d’impacte ambiental i la present declaració. 

Tenint en compte la tramitació ambiental a la que s’ha sotmès el present 
projecte de desdoblament de la C-25, durant el seguiment de les obres es 
comptarà amb la presència d’una comissió tècnica de control. 

√ Prescripció de la DIA: Trametre al Departament de Medi Ambient i Habitatge una còpia 
del projecte constructiu juntament amb el projecte de mesures correctores, als quals 
s’hauran incorporat les mesures definides a l’estudi d’impacte ambiental i a la present 
declaració. El projecte constructiu inclourà un annex en què es justifiqui de quina 
manera s’han incorporat aquestes mesures. 

L’aprovació del present “Projecte de construcció, haurà de seguir els tràmits 
indicats, que contemplen la tramitació del mateix al Departament de Medi 
Ambient i Habitatge. 

3.3  Adaptació del projecte als condicionants establerts en l’aprovació de 
l’Avantprojecte. 

√ Prescripció: Es donarà compliment a l’informe del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de data de 28 de febrer de 2007. 

En l’esmentat informe, les consideracions d’aplicació són les següents: 
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- Increment en la partida de millores de terres vegetals  

- Incloure malles o mantes orgàniques amb hidrosembra en els talussos 
que excepcionalment tenen una inclinació superior al 3H:2V  

En aquest sentit, cal indicar que s’ha contemplat com a condicionament del sòl, 
el tractament de la terra vegetal necessària per a l’execució de les mesures 
correctores de revegetació projectades a base d’adobs orgànics i minerals. 

Igualment, en el disseny de les mesures correctores, s’ha inclòs un tractament 
específic per a la revegetació de talussos de forta inclinació que consisteix en 
la col·locació d’una doble malla per al control de l’erosió, l’estesa de 10 cm de 
terra vegetal i l’aplicació d’hidrosembra en tota la superfície. 

√ Prescripció: Es restituiran els accessos a colindants, així com es donarà continuïtat als 
camins que resultin afectats. 

En el Projecte constructiu s’han estudiat els accessos a la zona d’obres, així 
com els desviaments de trànsit necessaris per a l’execució de les mateixes 
(Annex 15. Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra). En aquest sentit, 
s’ha previst la continuïtat dels camins afectats i la seva restitució.  

4. Definició de les mesures preventives i correctores   

4.1 Introducció 

Les obres de construcció del desdoblament de l’Eix Transversal i la seva 

entrada en funcionament impliquen una sèrie de canvis sobre el medi que 

poden originar afeccions sobre el medi físic, els recursos naturals o el medi 

socioeconòmic o cultural. 

En aquest apartat es defineixen les mesures preventives i correctores 

necessàries per a minimitzar o evitar les afeccions previstes sobre el medi. 

4.2 Protecció del medi físic 

4.2.1 Moviments de terres, préstecs i abocadors 

L’actuació més pertorbadora que pot originar impactes sobre el medi físic és el 

moviment de terres, per les necessitats d’esbrossada del terreny, l’elecció de 

zones d’abocament, aplec o préstec o per l’obertura de camins d’accés. 

A continuació es resumeixen els aspectes més rellevants de l’estudi de 

materials del present projecte constructiu. Pel que fa a la procedència dels 

materials que s’utilitzaran per a l’execució del projecte, a la següent taula es 

sintetitzen les característiques principals. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 16. Estudi d’impacte ambiental. 
  Pàg. 16 

Taula 11. 

Procedència dels materials  

Material Procedència 

Rebliment Excavacions de la pròpia traça i préstecs situats al seu entorn. 

Esplanada Sòls de la pròpia traça o d’aportació de pedreres i graveres pròximes, 
quan el fons del desmunt o la coronació del rebliment siguin sòls 
tolerables. Els materials d’aportació han de tenir la categoria de sòl 
seleccionat. 

Rebliment de túnels 
artificials 

Materials excavats de la pròpia traça i materials d’aportació. En la part 
inferior haurà de ser sòl seleccionat, mentre que per a la part superior 
pot ser de qualsevol altra categoria. 

Tot-u artificial D’aportació de pedreres i graveres pròximes. Una petita part del material 
excavat als túnels es pot fer servir per a la fabricació d’aquest material. 

Escullera S’haurà d’obtenir de les pedreres de granit properes a la traça, tractant-
se de roca sana, estable i compacta, amb un pes mitjà del bloc de 1.700 
a 2.100 kg i una resistència a la compressió simple superior als 40 MPa. 

Àrids per a ferms: 

Sòl-ciment L’àrid per a la fabricació de sòl-ciment procedirà de pedreres i graveres 
pròximes a la traça. El material estarà exempt d’argila, matèria vegetal, 
marga o altres matèries que puguin afectar la durabilitat de la capa i no 
seran susceptibles de meteorització física o química apreciable ni de 
dissolució per aigua. 

Àrids per a mescla 
bituminosa 

Els àrids per a les capes base i intermèdia o per a la capa de rodament 
procediran de pedrera o gravera. 

Àrids per a formigó L’àrid per a la fabricació de formigó procedirà de pedreres o graveres. 

 

D’altra banda, cal destacar que tots els materials que s’excavin de la traça són 
vàlids per a la construcció del nucli dels rebliments i en alguns casos es podran 
fer servir també per a l’esplanada. En general, es descarta l’ús de materials 
procedents de la pròpia traça per a d’altres finalitats a causa de l’escàs volum 
de material que s’excavarà amb la qualitat necessària. 

La zona d’ocupació temporal, préstec i abocadors, serà el marge dret del tram, i 
comportarà la seva restauració un cop finalitzades les obres. 

Pel què fa a la localització dels abocadors necessaris, es preveuen en zones 
que van ser utilitzades com a abocadors de terres en la construcció de l’actual 
eix, i que són susceptibles de tornar a ser utilitzades. A part d’aquestes zones, 
s’han establert també unes zones de major aptitud, els criteris de selecció de 
les quals han estat els següents: 

− Zones de sensibilitat baixa 

− Camps de conreu 

− A una distància no superior de 2 km, a l’eix de la traça 
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− Allunyades 500 m, dels nuclis de població  

A més, per tal de no afectar el drenatge natural de les parcel·les utilitzades com 
abocadors, en cas que es consideri necessari s’haurà d’estudiar el seu 
comportament hidràulic mitjançant un model matemàtic de règim gradualment 
variat com HEC-RAS. 

Per altra banda, els sobrants de terres i materials de demolició d’obres que no 
es puguin dipositar en aquests abocadors es traslladaran a un abocador 
controlat autoritzat en servei que es trobi pròxim a la zona del projecte. Els 
abocadors proposats són els següents: 

Instal·lació Titular Adreça Tipus de residu 

Dipòsit controlat de 
Seva 

Restauracions ambientals 
catalanes 

Ctra. C-17, km 51. 
Pedrera de San 
Antonio.  
08553 Seva 

Runes 

Dipòsit controlat d’Orís Consorci per a la gestió de 
residus urbans d’Osona 

Ctra. de Puigcerdà, km 
80. 08573 Orís 

Municipal 

Dipòsit controlat de 
Santa Maria de 
Palautordera 

CESPA Gestión de 
residuos, SA 

Camí vell de Sant 
Celoni, 62. 08460 Sta 
Maria de Palautordera 

Municipal 

 

Gestió de les zones de préstec i abocador 

Els abocadors es situaran en explotacions actives o abandonades que 
necessitin terres per la seva restauració, i en les quals es seguirà el 
corresponent pla de restauració, o àrees degradades, o sobrecamps de conreu, 
que posteriorment seran restaurats per tal de restituir-ne l’ús agrícola, on 
s’estableixen unes directrius generals d’explotació i restauració: 

1. Esbrossada i decapatge previ a la ocupació, amb formació de 
cordons de terra vegetal en el perímetre de l’abocador. 

2. Abocat dels excedents de desmunt en tongades successives no 
superiors a 1 metre. 

3. La morfologia dels fronts tindrà pendents no superiors a 3H-2V, 
per a permetre l’extensió de terra vegetal i facilitar la restauració. 

4. L’últim metre no es compactarà, per a facilitar la implantació de la 
vegetació. 

5. Extensió de terra vegetal en una capa mínima de 30 cm., 
prioritzant el recobriment dels límits de l’abocador, de major 
pendent, com a directriu de restauració parcial de l’espai. 

6. Passada de grada de discs a una fondària de 40 cm. 
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7. Estabilització amb hidrosembra i plantacions dels talussos 
generats. El model d’hidrosembres i plantacions serà el mateix 
que per als talussos de terraplè del traçat.  

8. Instal·lació de sistemes de canalització, basses de decantació on 
es dipositin els sediments arrossegats i sortida de les aigües 
recollides a la seva superfície. 

4.2.2 Ocupació del sòl 

A fi de minimitzar l’ocupació de sòl i l’afecció a la coberta vegetal que pot 
produir-se a conseqüència de les obres, es durà a terme l’encintat de la zona 
d’actuació per tal de delimitar la zona d’obres. 

Es podrà utilitzar una cinta de plàstic bicolor i unes estaques d’un metre 
clavades a terra uns 30 cm constituiran el tancament. A les zones d’especial 
valor ecològic i cultural (Espais Naturals Protegits, Xarxa Natura 2000 i 
jaciments arqueològics) que s’han identificat en els apartats anteriors, aquest 
encintat, segons el criteri del Director Ambiental d’Obra, podrà ser reforçat 
mitjançant una malla metàl·lica o qualsevol altre element de senyalització que 
es consideri adequat. 

Abans del començament de les obres, es redactarà un pla de camins per tal de 
minimitzar l’ocupació de sòls. Aquest pla haurà de disposar del vistiplau del 
Director Ambiental de l’Obra. 

4.3 Protecció de la hidrologia 

4.3.1 Protecció de la qualitat de les aigües 

En general, com a mesura preventiva, es realitzaran els treballs de construcció 
amb una planificació adequada de les obres, d’una manera ordenada, 
minimitzant així els riscos de contaminació per vessaments accidentals. 

Les mesures per a la protecció del sistema hidrològic es refereixen, d’una 
banda, a la localització dels elements auxiliars temporals de forma que no 
afectin el sistema hidrològic i, d’altra banda, a la protecció dels llits travessats 
per la traça. 

 Tractament de les aigües procedents de l’excavació dels estreps i piles del 
viaducte. 

Si  les aigües no poden abocar-se a llera pública, hauran de ser eliminades 
mitjançant camió cisterna i gestionades per un gestor autoritzat. En aquest 
últim cas, el Contractista haurà d’aportar l’acreditació de l’empresa gestora i la 
documentació de seguiment de les aigües residuals que informin sobre el 
correcte destí i tractament de les mateixes. 

Per tal d’assegurar l’eficàcia dels sistemes de depuració es duran a terme les 
tasques de manteniment de les basses (extracció, transport i dipòsit dels fangs 
que es generin). En aquest cas, el contractista també haurà d’aportar 
l’acreditació de l’empresa gestora que es faci càrrec del fangs recollits i la 
documentació de seguiment dels materials retirats que demostrin que han estat 
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finalment eliminats en un abocador degudament legalitzat o han estat 
transportats a centres de tractament autoritzats. 

Finalment, un cop acabades les obres es procedirà al desmantellament dels 
sistemes de depuració que ja no s’utilitzin. 

l’aigua procedent de l’excavació i dels estreps i piles del viaducte es dirigirà a 
basses de retenció.La capacitat de les basses serà l’adequada per tal de 
contenir un volum suficient de líquid durant el temps necessari per tal de retenir 
un percentatge suficient de sòlids en suspensió. 

 Adequació de les instal·lacions auxiliars 

Per tal d’evitar qualsevol abocament contaminant que pugui afectar directament 
o indirecta les aigües superficials o subterrànies durant la fase d’obres, les 
instal·lacions auxiliars i parcs de maquinària hauran de disposar d’un disseny 
adequat de les seves plataformes i contorns que permetin la contenció i 
canalització de les aigües de vessament de pluja, els arrossegaments 
d’aquesta i els possibles abocaments accidentals. 

Igualment, durant l’execució de l’obra, es minimitzarà l’espai a ocupar en les 
lleres, que serà d’uns 25 metres aigües amunt i 25 metres aigües avall de l’eix 
de la infraestructura projectada. 

Les característiques d’aquestes zones d’instal·lacions auxiliars s’ajustaran a les 
següents consideracions de caràcter general: 

− El recinte de les instal·lacions auxiliars haurà de tenir un sistema 
perimetral de recollida d’aigües la qual les canalitzi fins a una bassa de 
decantació. Les cunetes  i la bassa es dimensionaran segons el volum 
màxim de vessament que pugui arribar, determinat pel règim 
pluviomètric i especialment per les precipitacions màximes, així com la 
superfície de la conca aportant. 

− A la parcel·la de les instal·lacions auxiliars, es delimitarà una zona que 
es destinarà per a un parc de maquinària, un magatzem de residus 
perillosos i, si escau, per a una planta de piconament i/o formigó. Estarà 
dotada amb un sistema doble de cunetes perimetrals i 
impermeabilització del terreny. 

− Per altra banda, les casetes d’obra tindran un equip de depuració portàtil 
per a les aigües fecals, que es podran abocar a la llera corresponent una 
vegada s’hagi comprovat que la sevacomposició compleix la normativa 
vigent i disposa dels corresponents permisos, a l’igual que la resta dels 
efluents dels dispositius de depuració i tractament d’aigües. 

Qualsevol tipus d’abocament serà realitzat amb l’aprovació de la Direcció 
Ambiental d’Obra, amb la garantia prèvia que es compleix la legislació vigent. 

4.3.2 Protecció dels sistemes fluvials 

 Barreres de retenció de sediments. 
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Per tal d’evitar l’arrossegament de sòlids en determinats punts, durant la 
realització de les obres s’instal·laran barreres de sediments a les proximitats 
dels sistemes fluvials. 

Les barreres de sediments són obres provisionals que es construeixen amb 
brancatges, bales de palla o geotèxtils a fi d’aturar els sediments que poden 
arribar a la llera. Aquesta mesura anirà a càrrec del Contractista. 

Es proposa l’establiment de barreres amb bales de palla per protegir els cursos 
d’aigua interceptats per la traça. Aquestes barreres es construeixen soterrant 
les bales de palla al terra almenys uns 10 cm i fixant-les, a més, al terreny 
mitjançant dues estaques fins a una profunditat de 50-60 cm. Tenen una vida 
limitada (prop de tres mesos), i s’han de reposar quan es deterioren, retirant els 
sediments acumulats periòdicament (almenys quan arribin a un terç de l’alçària 
de la barrera). 

 Passos provisionals per a maquinària pesada sobre cursos d’aigua. 

Es construiran passos provisionals per evitar un augment en la terbolesa de 
l’aigua. Per tal de realitzar aquests treballs, es demanaran les autoritzacions 
necessàries a l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Una vegada acabades les obres, es retiraran aquests passos provisionals i es 
restauraran les zones afectades. 

4.4 Protecció atmosfèrica 

A causa dels moviment de terres i el desplaçament de maquinàries i vehicles, 
la qualitat de l’aire en les seves condicions preoperacionals (situació existent 
abans del començament de les obres) es pot veure alterada, particularment, 
per l’emissió o immissió de contaminants. 

Atenent a la situació del projecte, encara que els nuclis urbans principals es 
troben a una certa distància de les obres, cal indicar que la presència de 
diversos masos aïllats. 

4.4.1 Control de la producció de pols 

Per tal de minimitzar els efectes de la producció de pols a l’entorn de les obres, 
s’adoptaran les següents mesures: 

− Reg periòdic sobre els camins i zones d’obra on la Direcció Ambiental 
d’Obra consideri necessari. El nombre de regs dependrà de les 
condicions atmosfèriques, efectuant dos regs diaris durant els períodes 
secs. 

− El contractista garantirà la disponibilitat de cisternes de reg per tal de dur 
a terme els regs de forma immediata. 

− Optimitzar la càrrega i el transport de materials amb l’objectiu de realitzar 
el mínim nombre de trajectes diaris. 

− Retirar els estrats de pols i netejar les calçades de l’entorn d’actuació, 
utilitzades per al trànsit de vehicles d’obra. 
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− Utilitzar lones de protecció en els vehicles que transporten material 
susceptible de provocar pols. Limitar la seva velocitat i evitar el transport 
en moments de fort vent. 

− Durant la realització de perforacions de túnels, per a les càrregues 
d’explosius s’utilitzaran equips que disposin de mecanismes captadors 
de pols, sempre que sigui tècnicament possible. 

4.4.2 Prevenció de les emissions procedents de motors de combustió 

Les mesures preventives que han d’adoptar tots els vehicles i maquinària 
d’obra que funcionin amb un motor de combustió seran les necessàries pel que 
fa als programes de revisió i manteniment segons el tipus de vehicle. 

A més, es controlarà que tota la maquinària i els vehicles d’obra, disposin de 
les revisions pertinents: 

− Correcte reglatge dels motors. 

− Adequació de la potència de la maquinària al treball a realitzar. 

− Correcte estat dels tubs d’escapament. 

− Utilització de catalitzadors. 

− Revisió de la maquinària i vehicles (ITV) i control del compliment de la 
normativa vigent referent als nivells d’emissió.  

4.5 Prevenció de la contaminació acústica 

4.5.1 Mesures Preventives durant el període d’obres 

Per tal de reduir l’afecció sonora sobre l’entorn és recomanable que les obres 
es realitzin en període diürn i, si és possible, en altres períodes diferents de 
l’estiu de forma que les finestres contribueixin a disminuir l’increment acústic 
produït per les obres. 

També s’haurà de planificar i ordenar l’ús dels vials i la traça per als moviments 
de materials i maquinària per tal de minimitzar les molèsties sobre els 
habitatges veïns. La maquinària a utilitzar en les diferents fases de l’obra 
relacionades amb l’excavació i el moviment de terres (camions-grua, 
pantalladores, roçadora, retroexcavadores, pales carregadores, diferents 
equips auxiliars) està sotmesa a les regulacions establertes per la Comunitat 
Europea (C.E.E.) mitjançant directives transposades al nostre país, 
concretament: 

− Maquinària i equips d’obres: Directives 79/113/CEE,  81/1051/CEE i 
85/405/CEE 

− Motocompressors: Directives 84/533/CEE i 85/406/CEE 

− Grues de torre: Directives 84/533/CEE i 85/405/CEE 

− Grups electrògens de soldadura: Directives 84/535/CEE i 85/407/CEE 
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− Grups electrògens de potència: Directives 84/536/CEE i 85/408/CEE 

− Trituradores de formigó, martell picadors de mà: Directives 84/537/CEE i 
85/409/CEE 

− Pales hidràuliques, pales de cables, topadores frontals, carregadores i 
pales carregadores: Directives 86/662/CEE i 89/514/CEE. 

4.5.2 Mesures correctores durant la fase d’explotació 

L’estudi acústic planteja la incorporació de mesures correctores d’atenuació del 
soroll en els casos en que la predicció supera els valors límit d’immissió sonora 
a 2 m de la façana de les vivendes, que segons la legislació vigent s’estableix 
en 65 dBA en horari diürn i de tarda (de 7 a 19 h i de 19 a 23 h) i en 55 dBA en 
horari nocturn (de 23 a 7 h). 

4.6 Protecció de la vegetació 

4.6.1 Mesures preventives 

A continuació es defineixen una sèrie de mesures preventives per tal de 
minimitzar les afeccions sobre la vegetació durant les obres. 

Abalisament de la zona d’obres   

El perímetre de la superfície d’ocupació de les obres es delimitarà 
adequadament per tal d’evitar el risc d’afecció fora d’aquestes zones a causa, 
principalment, del pas de vehicles i maquinària d’obra.  

Aquest abalisament es realitzarà previ a l’inici de les obres, efectuant un 
manteniment durant l’execució de les mateixes. 

Igualment, durant la construcció dels viaductes es procurarà minimitzar l’afecció 
sobre la vegetació de ribera i els marges fluvials mitjançant els procediments 
constructius més adequats i restringint les zones d’afecció a les derivades de la 
construcció de les piles i els estreps. 

Protecció dels elements vegetals existents 

En el cas que durant l’execució de les obres es detectin elements vegetals que 
no s’hagin de veure afectats per les obres però que es troben situats al límit de 
les mateixes i que poden ser susceptibles de patir algun tipus de dany, 
s’adoptaran les mesures adequades per a la seva protecció i conservació. 

Abans de l’inici de les obres, la Direcció Ambiental de l’Obra realitzarà una 
inspecció de l’indret per tal d’identificar aquests elements. A continuació es 
proposen diferents opcions per a la protecció de la vegetació, especialment 
enfocades a evitar danys mecànics en la part aèria de l’element (troncs i 
capçades). Per a cada cas concret, s’aplicarà la mesura que es consideri més 
adient. 

Protecció d’una àrea de vegetació. 
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Per tal d’evitar danys als exemplars que formen part d’una àrea de vegetació 
que no s’hagi de veure afectada per les obres, cal delimitar una zona de 
protecció encerclada mitjançant una tanca suficientment estable i resistent, que 
pot ser dels tipus següents: 

− Tanca d’ús genèric, com ara: 

o Tanca simple mòbil, metàl·lica i articulada, generalment d’1,5 a 2 
m d’alçada, amb ancoratge de peus de formigó suficientment 
pesants; 

o Barrera de seguretat rígida portàtil, ja sigui de formigó o de plàstic 
plena d’aigua. 

− Tanca prefabricada o elaborada per a aquest ús, de fusta o metàl·lica, 
amb una alçada mínima d’1,2 m, essent recomanable d’1,8 m. 

La tanca de protecció ha de circumdar completament l’àrea de vegetació de 
manera que protegeixi els elements vegetals de possibles danys mecànics com 
ara: cops, ferides, i altres danys a l’escorça, el tronc, les branques o les arrels, 
produïts per vehicles o maquinària. 

La zona de protecció de la part aèria ha de ser més gran que el conjunt de les 
projeccions de les copes dels arbres, de manera que la distància mínima de la 
tanca a aquesta projecció sigui de 2 m en el cas dels arbres. 

Exemples de tanques de protecció d’una àrea de vegetació. 

   

A. Tanca simple mòbil. B. Barrera de seguretat 
rígida portàtil. 

C. Tanca de protecció de 
fusta. 

 

Protecció individual. 

Si, per problemes d’espai, no és possible protegir algun arbre dins d’una zona 
de protecció d’una àrea de vegetació, es realitzarà una tanca de protecció 
individual al voltant del tronc, sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
Aquesta tanca ha de ser d’un material resistent (preferentment de fusta) i de 2 
m d’alçada com a mínim. 

Una altra opció és la utilització d’un protector de tronc, que és una estructura 
que es disposa al voltant del tronc, formada per unes fustes lligades entre si, de 
manera que protegeixin un mínim de 2 m d’alçada del tronc i no perjudiquin 
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l’arbre. Cal deixar recolzar aquesta estructura sobre el terra i protegir amb 
material enconxat les zones següents: 

- La part interior de les fustes. 

- Les zones de contacte dels lligaments amb l’escorça. 

- La zona del coll de l’arrel en cas que sigui necessari. 

Exemples de sistemes de protecció individual. 

  

A. Tanca de protecció individual. B. Protector de tronc. 

 

Altres mesures 

Abans de l’inici de l’estassada, la Direcció Ambiental de l’Obra haurà de 
determinar la necessitat de trasplantar arbres de valor singular sempre que això 
sigui tècnicament viable. En aquests casos, el transplantament es durà a terme 
fora del període vegetatiu i es realitzarà en un emplaçament amb unes 
condicions edafoclimàtiques similars i, en la mesura del possible, en indrets 
propers. En el cas que es trasplantin exemplars arboris, s’haurà d’habilitar una 
àrea per a la recepció dels mateixos durant el temps que hagin de romandre 
abans de la seva posterior plantació, que en cap cas ha de ser superior a 2 
dies. Per a l’execució d’aquests treballs es recomana seguir la metodologia 
descrita en la NormaTecnològica de Jardineria i Paisatgisme 08E, 
Trasplantament de grans exemplars, editada pel Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

D’altra banda, els regs periòdics proposats en l’apartat de mesures per a la 
protecció atmosfèrica minimitzaran la producció de pols causada principalment 
pels moviments de terres i la circulació de vehicles i maquinària. D’aquesta 
manera, s’eviten els efectes de l’acumulació de pols sobre la vegetació i les 
zones de cultius més properes. 
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Finalment, per a la ubicació d’àrees auxiliars d’obra es tindrà en compte la 
classificació del territori, on s’inclouen com a zones excloses, les àrees de 
vegetació natural o d’espècies autòctones d’interès. 

4.6.2 Mesures de prevenció d’incendis 

Abans del començament de les obres, el Contractista redactarà un Pla de 
prevenció d’incendis forestals adaptat per a l’obra, que haurà de disposar del 
vist i plau de la Direcció General del Medi Natural i de la Direcció General 
d’Emergències i Seguretat Civil. Entre d’altres consideracions, aquest Pla haurà 
d’incloure les següents: 

- L’aplicació de les especificacions incloses en el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i 
el Decret 130/1998, de 12 de maig, d’establiment de mesures de 
prevenció d’incendis forestals a les àrees d’influència de carreteres. 

- Disposar a les boques dels túnels d’enllaços hidrants per a l’extinció 
d’incendis. 

- Instal·lar tancaments adequats al costat de camins que facilitin l’accés 
dels vehicles de bombers. 

- Adequar les basses de tractament d’efluents com a dipòsits. 

4.7 Mesures correctores de restauració ambiental 

4.7.1 Objectius i consideracions 

Gran part de la integració paisatgística de les actuacions dins de l’entorn es 
realitza mitjançant la revegetació amb espècies afins a l’àmbit d’actuació. L’ús 
de vegetació en la recuperació d’una zona alterada o de nova creació obeeix 
una finalitat múltiple en la majoria dels casos. Les variades característiques 
dels diferents tipus de vegetació que poden utilitzar-se per millorar i condicionar 
el sòl, per estabilitzar-lo o protegir-lo contra l’erosió i també com a eina en la 
integració en el paisatge i l’estructuració visual del territori. 

Els punts claus en el disseny de la coberta vegetal en els que entren en joc els 
criteris paisatgístics són la selecció de les espècies a utilitzar i la distribució 
espaial de les mateixes. 

Per a la selecció de les espècies és necessari tenir en compte la tipologia dels 
espais a restaurar, els objectius proposats en la restauració i la seva 
compatibilitat des del punt de vista edafoclimàtic, escollint espècies adaptables 
a les característiques del sòl i de baix consum hídric. Des del punt de vista 
visual, es buscaran espècies concordants amb la vegetació i el paisatge 
existent. 

En relació a la distribució espaial, cal considerar la possibilitat d’utilitzar la 
vegetació per tal d’integrar visualment els elements del paisatge que han 
quedat deslligats, per tal de crear pantalles visuals i ocultar vistes poc 
agradables, per suavitzar formes geomètriques, per emmarcar vistes 
agradables, per ajudar a definir espais, etc. 
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Finalment, un altre objectiu de la revegetació és millorar la funcionalitat de 
determinats drenatges, passos superiors, passos inferiors, túnels artificials i 
viaductes com a passos per a la fauna, mitjançant plantacions que facilitin el 
pas dels animals. 

Cada unitat paisatgística rebrà un tractament adequat per tal de garantir la 
seva integració en el medi. 

4.7.2 Operacions prèvies 

A continuació es descriuen una sèrie de treballs i operacions prèvies que es 
realitzen per tal de millorar les condicions edàfiques del terreny que es tractarà. 

Desmantellament de les instal·lacions temporals i de trams de camins 
modificats 

Es desmantellaran les instal·lacions temporals utilitzades durant el període 
d’obres i es demoliran estructures i ferms de les variants de camins que es 
modifiquin i s’abandonin. 

Descompactació del terreny 

Es realitzarà en les superfícies on, a causa del trànsit de vehicles i maquinària, 
el sòl presenta un nivell de compactació que dificulti de manera apreciable la 
seva revegetació. Aquesta operació suposa la millora estructural i l’aireig de la 
part superficial del sòl. 

La descompactació es durà a terme amb un ripper o subsolador fins a 40-50 
cm de profunditat. Quan la compactació sigui superficial i d’acord amb la 
Direcció Ambiental d’Obra, únicament es realitzarà un escarificat superficial. 

La descompactació del terreny s’efectuarà als llocs on s’apliquin els 
tractaments de restauració de viaductes, camins d’obra, instal·lacions auxiliars i 
zones marginals pròximes a la traça. 

Retirada i aplec de terra vegetal 

Es defineix la retirada i l’aplec de terra vegetal com l’excavació, transport i 
apilament de la capa superior del terreny de la zona d’obres o les àrees 
específiques per a tal finalitat, en la quantitat necessària per al seu posterior ús 
en sembres i plantacions. 

En aquesta unitat d’obra pot incloure’s la fertilització de la terra retirada, segons 
les condicions del terreny. 

L’excavació s’efectuarà fins a la profunditat i en les zones senyalades en el 
Projecte. Abans de començar els treballs es sotmetrà a l’aprovació de la 
Direcció d’Obra l’elecció de zones d’aplec. Durant l’execució de les operacions 
s’haurà d’evitar la compactació de la terra vegetal, utilitzant tècniques on no 
sigui necessari el pas de maquinària pesada sobre els aplecs o que només 
requereixin maquinària lleugera. 
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L’aplec tindrà lloc en els llocs escollits per a tal finalitat, de manera que no 
interfereixi en el normal desenvolupament de les obres i d’acord amb les 
següents indicacions: 

- Es realitzarà formant cavallons, d’una alçada al voltant de 1,5 metres, 
sense superar els 2 metres. 

- S’evitarà el pas de camions de descàrrega o maquinària pesada per 
sobre de la terra apilada. 

- El modelatge del cavalló, si fos necessari, es farà amb un tractor 
agrícola que compacti poc el sòl. 

- Es realitzaran lleugers onatges en la capa superior de les piles, per 
evitar el rentat del sòl per la pluja i l’erosió de les vessants, facilitant així 
els possibles tractaments a efectuar. 

- Si es considera necessari un adobat orgànic de la terra, es podrà 
realitzar durant l’abocament o el modelat. Els adobs minerals poc 
solubles s’agregaran després del modelat, utilitzant sempre tractors 
agrícoles per al treball del sòl. 

La conservació, que s’haurà de realitzar quan l’aplec hagi d’estar un temps llarg 
a l’obra, consistirà en el següent: 

- Restaurar les erosions que s’hagin pogut produir a causa de la pluja. 

- Mantenir cobert el cavalló amb plantes herbàcies, preferentment 
lleguminoses per la seva capacitat de fixar el nitrogen. 

Els adobs minerals solubles s’incorporaran poc abans de la utilització de la 
terra. La terra excavada es mantindrà exempta de pedres i altres objectes 
estranys. 

Estesa de terra vegetal 

Aquesta operació consisteix en situar, en els llocs i les quantitats indicades en 
el Projecte o per la Direcció d’Obra, una capa de terra vegetal procedent de 
l’excavació en préstecs o dels aplecs realitzats. 

Es recomana l’escarificació prèvia de les superfícies on s’aplicarà terra vegetal. 
També caldrà evitar la compactació d’aquesta terra a causa del pas de 
maquinària pesada, especialment si la terra està humida. 

En el cas de treballar sobre talussos, la càrrega i distribució es farà mitjançant 
pala carregadora i camions basculants, que deixaran la terra a la part superior 
dels talussos. 

El guix de terra vegetal es defineix en cadascun dels tractaments proposats, 
que serà de 30 cm com a mínim a totes les superfícies a restaurar. 
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4.7.3 Unitats de plantació 

4.7.3.1 Identificació de superfícies revegetables 

Abans d’escollir el material vegetal a utilitzar en la revegetació cal identificar els 
tipus de superfícies afectades per les obres que es restauraran. 

En aquest cas s’identifiquen les següents superfícies: 

- Talussos en terraplè corresponents al tronc principal, enllaços i camins 
de servei que es projecten íntegrament amb pendents màximes 3H/2V. 

- Talussos en desmunt corresponents al tronc principal, que es projecten 
amb pendents màximes 3H/2V.  

- Superfícies afectades per trams de carretera en desús. 

- Superfícies i zones intermitges que es troben en la franja d’expropiació. 

- Obres de drenatge que actuen com a passos de fauna. 

- Àrees de l’entorn de cursos fluvials afectades per la construcció de 
viaductes. 

- Rotondes (enllaç de Sant Julià, enllaç de Sant Sadurní d’Osomort). 

4.7.3.2 Elecció de la coberta vegetal 

Tenint en compte les característiques de les àrees revegetables, es proposa 
l’establiment de cobertes vegetals basades en l’aplicació d’una mescla 
d’hidrosembra, formada per espècies herbàcies de baix manteniment que 
s’aplicarà a totes les superfícies de projecte, i la plantació d’espècies arbòries i 
arbustives adaptades a les condicions de la zona. 

Hidrosembres 

La hidrosembra contribuirà a una major integració de l’obra en l’entorn, a més 
d’evitar l’erosió i els possibles desplaçaments en superfície dels talussos 
executats. 

Per tal de garantir l’èxit de la hidrosembra proposada es prepararan les 
superfícies de sembra estenent una capa de 30 cm de terra vegetal (terra apta 
per al cultiu) procedent de la pròpia obra. Cal insistir en la importància de 
l’estesa d’aquesta capa abans d’hidrosembrar, ja que l’aplicació de sembres 
sobre terres aptes per al cultiu es tradueix en una millor cobertura del terreny, 
en una millor vigorositat i en un millor establiment de les plantes escollides. 

El conjunt d’espècies vegetals que formen la hidrosembra responen a les 
següents característiques: 

- Tenen un creixement inicial ràpid. 

- Asseguren una coberta vegetal ràpida del sòl. 
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- Asseguren una protecció ràpida i persistent contra l’erosió en els estadis 
vegetatius posteriors. 

- Tenen un sistema radicular dens en profunditat i/o en superfície. 

- Tenen poques exigències pel què fa a sòl, clima i necessitats de 
manteniment. 

- Són durables i persistents. 

D’acord amb el què s’ha indicat, la hidrosembra proposada està formada per 

una mescla de llavors de gramínies (60%) i de lleguminoses (40%), a raó de 30 

g/m2, segons la següent composició: 

100% Mescla d’herbàcies 

Gramínies: 

10% Cynodon dactylon 

20% Lolium perenne 

10% Festuca rubra 

10% Dactylis glomerata 

10% Hordeum vulgare 

Lleguminoses: 

10% Medicago sativa 

20% Trifolium repens 

10% Onobrichis satriva 

Plantacions 

L’elecció del material vegetal utilitzat com a mesura correctora per tal de donar 

estabilitat als talussos i integrar-los paisatgísticament en l’entorn s’ha basat en 

l’elecció de material vegetal autòcton. D’aquesta manera s’assegura un mínim 

percentatge de baixes, una continuïtat amb l’entorn actual i un menor cost de 

manteniment. 

Segons el que s’ha indicat, les espècies arbòries i arbustives que es proposen 

són les següents: 

Espècies arbòries: 

Nom 

científic 

Nom 

popular 
Imatge Dimensions 
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Nom 

científic 

Nom 

popular 
Imatge Dimensions 

Alnus glutinosa Vern 

 

12/14 cm de 

perímetre de 

tronc a arrel nua 

Pinus sylvestris Pi roig 

 

40 – 60 cm 

d’alçada en 

contenidor 4-7 L 

Populus sp. Pollancre 

 

12/14 cm de 

perímetre de 

tronc a arrel nua 

Quercus ilex 

ilex 
Alzina 

 

40 – 60 cm 

d’alçada en 

contenidor 2 L 
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Nom 

científic 

Nom 

popular 
Imatge Dimensions 

Quercus 

humilis 
Roure 

 

40 – 60 cm 

d’alçada en 

contenidor 3 L 

Quercus suber Surera 

 

80 – 100 cm 

d’alçada en 

contenidor 2 L 

Salix alba Salze 

 

8/10 cm de 

perímetre de 

tronc a arrel nua 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Salix_alba_leaves.jpg
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Espècies arbustives: 

Nom 

científic 

Nom 

popular 
Imatge Dimensions 

Arbutus unedo Arboç 

 

20 – 40 cm 

d’alçada en 

contenidor 1,5 L 

Buxus 

sempervirens 
Boix 

 

20 – 40 cm 

d’alçada en 

contenidor 1,5 L 

Cornus 

sanguinea 
Sanguinyol 

 

60 – 80 cm 

d’alçada en 

contenidor 3 L 

Erica arborea Bruc boal 

 

60 – 80 cm 

d’alçada en 

contenidor 3 L 
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Nom científic 
Nom 

popular 
Imatge Dimensions 

Sarothamnus 

scoparius 
Gòdua 

 

60 – 80 cm 

d’alçada en 

contenidor 3 L 

Viburnum 

lantana 
Tortellatge 

 

20 – 40 cm 

d’alçada en 

contenidor 1,5 

L 

Cupressocyparis 

leylandii 

Xiprer de 

Leyland 

 

150/175 cm 

d’alçada en 

contenidor 10 L 

 

 

  



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 16. Estudi d’impacte ambiental. 
  Pàg. 34 

Tractaments vegetals 

Els tractaments proposats per a la plantació difereixen segons la seva 

funcionalitat i ubicació. A continuació es defineixen els models de tractament 

dissenyats. 

RECOBRIMENT HERBACI DE SUPERFÍCIES 

  

ESTRAT 
EDÀFIC: 

Estesa de 30 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la 
composició definida en el present Annex. 

  

TRACTAMENT DE TALUSSOS EN ZONA AGRÍCOLA 

  

ESTRAT 
EDÀFIC: 

Estesa de 30 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la 
composició definida en el present Annex. 

ESTRAT 
ARBUSTIU: 

Plantacions a portell en grups irregulars a raó de 900 Ut/ha 

40% Viburnum lantana 

30% Cornus sanguinea 

30% Sarothamnus scoparius 

ESTRAT 
ARBORI: 

Plantacions en grups irregulars a raó de 300 Ut/ha 

40% Quercus humilis 

60% Pinus sylvestris 
 

 

TRACTAMENT T5 – TRACTAMENT EN ZONES MARGINALS (TZM) 

  

ESTRAT 
EDÀFIC: 

Descompactació del terreny. 

Estesa de 30 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la 
composició definida en el present Annex. 

  

 

TRACTAMENT DE PASSOS DE FAUNA (TF) 

  

ESTRAT EDÀFIC: Estesa de 30 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la composició 
definida en el present Annex. 

ESTRAT 
ARBUSTIU: 

Plantació densa (1 Ut/2 m2) a cada banda de l’obra de drenatge, de la 
següent mescla: 
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50% Cornus sanguinea 

50% Viburnum lantana 

  

TRACTAMENT DE LES ZONES SOTA VIADUCTES (TV) 

  

ESTRAT EDÀFIC: Descompactació del terreny. 

Estesa de 30 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la composició 
definida en el present Annex. 

PLANTACIONS: En cadascuna de les zones sota viaductes, es proposen les següents 
plantacions: 

 TV1. Viaducte del riu Gurri 

 Plantació de Salix alba en el 20% de la superfície a tractar, en 
disposició irregular i amb una densitat de plantació de 1 Ut/ 2,25 m2.  

 

TRACTAMENT T9 – TRACTAMENT DE LA MITJANA (TM) 

  

En la mitjana resultant del desdoblament de la carretera actual, quan la seva amplària sigui 
igual o superior a 4 m, es durà a terme el present tractament, que consisteix en: 

  

ESTRAT 
EDÀFIC: 

Estesa de 20 cm de terra vegetal. 

ESTRAT 
HERBACI: 

Aplicació d’hidrosembra en el 100% de la superfície, segons la 
composició definida en el present Annex. 

 

4.8 Mesures de protecció per a la fauna 

4.8.1 Protecció de la fauna durant les obres 

Les principals mesures genèriques per minimitzar les afeccions sobre la fauna 
durant el període de les obres es deriven de l’eliminació o alteració de la 
coberta vegetal del sòl o dels cursos fluvials, de l’augment del soroll i les 
condicions lumíniques i de la major freqüentació de la zona. 

Per tal de reduir aquests efectes durant la fase constructiva s’establiran les 
següents mesures preventives: 

- Minimitzar la superfície d’ocupació. 

- Realitzar les operacions d’estassada i moviment de terres fora de l’època més 
sensible per a la fauna, que consisteix en els períodes de reproducció i cria 
(generalment compresa entre febrer i juliol). En el cas que aquests treballs 
s’hagin de realitzar en aquesta època, abans del seu començament es 
realitzarà un reconeixement  de cadascuna de les zones d’actuació per tal de 
detectar la possible presència de nius o ventrades d’espècies d’interès que 
podrien resultar afectades per les obres. 
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- En el tram comprés entre la Riera Major (PK 195+900, al viaducte d’Osomort) 
fins el final del present Projecte, que segons els estudis previs és el que té un 
major interès per a la fauna, no es realitzaran treballs nocturns, excepte els que 
s’hagin de realitzar durant la construcció del túnel del Buc a l’interior del mateix. 
En aquest cas, la il·luminació de les boques dels túnels serà la mínima 
necessària per a la realització dels treballs i s’utilitzaran llànties de vapor de 
sodi. 

- Durant el període de reproducció i cria (de febrer a juliol) no es realitzaran 
explosions ni voladures en el tram indicat en el punt anterior. 

4.8.2 Permeabilitat de l’estructura 

4.8.2.1 Situació actual i estudis previs 

En el present Projecte, al tractar-se del desdoblament de la carretera existent, 
les actuacions previstes en relació amb l’efecte barrera tenen l’objectiu de 
mantenir la permeabilitat aconseguida en la carretera actual i millorar-la en els 
casos on això sigui possible. 

Com a conclusió de l’anàlisi de permeabilitat per a la fauna es conclou que la 
fauna pot passa per el viaducte i per el riu Gurri. 

4.8.2.2 Mesures proposades 

Mesures de caràcter general 

- A les boques de les obres de drenatge transversal adaptades com a pas 
de fauna s’han ubicat plantacions arbustives per tal de crear un entorn el 
més naturalitzat possible. 

- S’ha evitat la utilització de tubs corrugats o metàl·lics a les obres de 
drenatge noves, projectant-se estructures de formigó. 

- Les arquetes que recullen les aigües de drenatge longitudinal disposen 
d’una reixa que evitarà la caiguda dels animals. 

Permeabilitat faunística 

Cal destacar l’existència de la obra de fàbrica del viaductes del Gurri, que pot 
ser utilitzat per a grans vertebrats com a passos de fauna. 

Tancament i escapades 

El tancament longitudinal de la nova infraestructura serà continu i dirigirà la 
fauna cap als passos dissenyats i adaptats. Es col·locarà de manera que 
quedin lliures les embocadures de les obres de drenatge, garantint així la lliure 
circulació de la fauna a través d’aquestes estructures. 

Figura 5. 

Exemple esquemàtic d’una rampa 

d’escapament en sentit paral·lel al 

tancament perimetral, per a ocupar menys 

espai. La seva amplada mínima serà d’1 m 
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i un pendent màxim del 10%. La seva alçada serà pràcticament igual a la del tancament o 

lleugerament inferior. 

 

 

4.9 Mesures aplicables per a la protecció del patrimoni cultural 

La principal mesura aplicable per a la protecció del patrimoni cultural és el 
control arqueològic de les excavacions i moviments de terres que s’hagin de 
realitzar en tota l’obra. En el cas que es detecti la presència d’algun jaciment no 
inventariat s’haurà d’informar a les autoritats de la troballa a fi que 
l’administració competent marqui les directrius a aplicar. Aquest seguiment de 
les obres anirà a càrrec de l’arqueòleg director de les prospeccions generals 
del projecte. 

Cal remarcar que si durant els treballs d’excavació es detecta la presència 
d’algun element d’interès cultural no inventariat, s’informarà a la Conselleria de 
Cultura, que determinarà, si s’escau, les mesures correctores o compensatòries 
que s’hauran d’aplicar. Igualment, en el cas que durant la construcció de les 
obres s’hagi d’executar alguna actuació no prevista en el present projecte 
constructiu que pugui afectar algun dels jaciments identificats, s’haurà de 
realitzar la corresponent consulta a la Direcció General de Patrimoni Cultural de 
la Generalitat de Catalunya, i s’hauran de seguir les directrius que determini 
aquest organisme. 

Segons la localització dels elements identificats en els estudis previs (EIA), el 
traçat no afecta directament cap element d’interès. 



 

 

ANNEX 17.GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. Introducció 

La correcta gestió dels residus generats en l’obra serà una de les tasques 

principals de seguiment de la Direcció facultativa.  

2. Classificació dels residus de l’obra 

L’acció de construir genera una varietat i quantitat de residus a tenir en compte 

en el moment de gestionar-los. 

Els residus de la construcció es classifiquen en dues categories segons la 

legislació vigent: 

- No perillosos (Inerts i no especials). 

- Perillosos (Especials). 

Residus no perillosos 

S’aconsella que la gestió dels residus no perillosos en l’obra sigui la següent: 

- S’hauria d’establir zones o contenidors, clarament identificats, de magatzem i 

aplec de material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. Al 

definir les diferents àrees s’aconsella prendre mesures per tal d’aconseguir: 

o La mínima afecció visual de les zones d’aplec i magatzem. 

o Les mínimes emissions de pols a les zones d’accés i de moviment de terres. 

o Les zones d’aplec i magatzem es situaran sempre dins dels límits físics de 

l’obra i no afectaran a vies públiques o cursos fluvials, exceptuant que es 

disposi d’un permís de l’administració competent. 
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- Si és possible, s’instal·laran a l’obra contenidors per a la recollida selectiva dels 

residus no perillosos següents, per tal de poder valoritzar-los: Materials d’origen 

petri; Metalls; Restes vegetals; Fusta; Plàstics. 

- S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les 

formigoneres i els sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat 

en la localització de punts especials de recollida definits prèviament. 

Les basses de recollida haurien de complir una sèrie de condicions: 

o Haurien de localitzar-se en llocs propers als talls d’obra oberts, que siguin llocs 

visibles i de fàcil accés. 

o Haurien d’obrir-se en nombre i dimensions suficients, en funció de les 

necessitats de l’obra. 

o Haurien d’estar convenientment senyalitzades. 

o Haurien d’incorporar sistemes de impermeabilització per evitar la contaminació 

del sòl (làmines plàstiques o revestiment de formigó pobre en el cas de basses 

construïdes directament en el terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

Un cop finalitzades les activitats que justifiquen l’obertura d’una bassa per a la 

recollida de sobrants de formigó, aquesta s’hauria de clausurar adequadament. 

El procés de clausura va acompanyat de la retirada de les restes de formigó 

cap a dipòsit autoritzat i controlat i la obligació de presentar els registres 

d’entrada a l’abocador corresponent. 

Residus perillosos 

Els residus perillosos són els que contenen substàncies tòxiques, inflamables, 

irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb 

altres materials. El tractament d’aquests residus consisteix en separar-los de 

manera selectiva de la resta de residus, amb la finalitat d’aïllar-los, reduir el 

volum a tractar i facilitar el seu tractament posterior. 
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Els residus perillosos a gestionar seran aquells en els què la seva titularitat 

correspongui documentalment al contractista i aquells generats a l’obra com a 

conseqüència d’abocaments accidentals. 

S’aconsella que la gestió de residus especials tingui en compte les 

recomanacions següents: 

- Cada residu s’hauria de dipositar al llarg de la jornada laboral als seus 

contenidors, o zones, habilitades per la seva disposició. Aquests punts de 

disposició estaran situats en una zona delimitada i clarament senyalitzada. 

- Els contenidors per a residus perillosos s’haurien de col·locar en una zona on 

no es trobin en contacte directe amb el sòl i es prendran mesures per prevenir 

abocaments accidentals. 

- S’haurien d’emmagatzemar de manera que restin protegits de les inclemències 

meteorològiques. 

- Tots els residus s’haurien de dipositar en el contenidor corresponent de manera 

que no es mesclessin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. Els 

residus especials no poden emmagatzemar-se en l’obra per un període 

superior a 6 mesos, de manera que s’haurà de documentar i demostrar la data 

en la que es generin aquests tipus de residus. Per defecte, es pot prendre la 

data d’instal·lació dels contenidors. 

Residus de l’activitat d’oficina 

S’aconsella que la gestió dels residus procedents de l’activitat d’oficina es basi 

en una segregació i recollida selectiva de: 

- Paper: Disposició en el contenidor municipal de color blau. 

- Envasos de plàstic, de metall i brics: Disposició en el contenidor municipal de 

color groc. 

- Vidre: Disposició en el contenidor municipal de color verd clar. 

- Residus generals/banals: Disposició en el contenidor municipal de color verd 

fosc. 
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- Residus especials (fluorescents, piles, etc.): Recollida per gestor autoritzat, o 

directament a una deixalleria. 

En el cas de disposar de contenidors municipals de recollida selectiva i sempre 

que el volum generat sigui petit, es podria permetre dipositar tots aquests 

residus no perillosos en el contenidor de color verd fosc. Queda exempta 

d’aquesta proposta quan la producció sigui molt elevada i per qualsevol residu 

classificat com a perillós, que sempre hauria de ser gestionat en una deixalleria 

o mitjançant un gestor de residus autoritzat. 

3. Control, seguiment i mesures per a la gestió de residus 

3.1 Consideracions generals 

S’aconsella que les passes a seguir per a la gestió dels residus generats en 

l’obra siguin les següents: 

Per a tots els residus: 

- Obtenir la documentació acreditativa d’autorització dels abocadors previstos 

per al material excedent: permisos de l’administració competent dels abocadors 

autoritzats, permisos de dipòsit d’excedents en zones de reblert (canteres, 

ports, etc.). 

- Recopilar la documentació acreditativa dels transportistes autoritzats d’acord 

amb la normativa aplicable. 

- Recopilar les autoritzacions dels gestors de residus inerts segons el que 

descriu la legislació aplicable. 

- Obtenir els registres de transport de material a abocador. 

- Retirar tots els residus abans de finalitzar les obres. 

Per a residus perillosos: 

- Sol·licitar a cada gestor de residus, necessari per a realitzar la recollida de 

residus de l’obra, l’acreditació de “Gestor i/o transportista”, vàlida i vigent per al 

residu que gestioni. 
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- Sol·licitar al gestor els documents d’acceptació de residus per a cadascun dels 

residus a gestionar. 

- L’emmagatzematge dels residus perillosos en l’obra no hauria de superar els 

sis mesos des de la data d’envasat. 

- Complimentar els documents de control i seguiment per a cadascun dels 

residus a recollir. 

- Comprovar, en el moment de la recollida, que el transport (vehicle) i el 

transportista estan autoritzats, analitzant la documentació acreditativa. 

3.2 Mesures específiques 

Punts nets 

Les instal·lacions auxiliars hauran de tenir un sistema de punts nets a fi de 

disposar d’un emmagatzematge selectiu i segur dels materials que es generin. 

En el cas dels residus sòlids, es disposarà d’un conjunt de contenidors amb 

diversos distintius visuals, tant escrits com colorits, segons el tipus de residu.  

La composició del material de cada contenidor serà d’acord amb la classe, el 

volum i el pes esperat d’emmagatzematge, així com les condicions d’aïllament 

necessàries.  

Els punts nets es disposaran sobre una superfície que estarà 

impermeabilitzada; la seva recollida serà periòdica i selectiva per gestors 

autoritzats. 

Olis usats 

Es recomana que en l’obra, el canvi d’olis usats s’efectuï en centres de gestió 

autoritzats (tallers, estacions de greixatge, etc.) sempre que sigui possible. En 

el cas que s’efectuï a peu d’obra, s’hauran d’entregar els olis usats a la persona 

autoritzada per a la seva recollida, així com realitzar el transport fins al lloc de 

gestió autoritzat. 

En tot cas, es disposarà de la documentació necessària per a la gestió 

completa del residu (autoritzacions, etc.). 
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Finalment, en el cas que s’opti per realitzar els canvis d’olis al parc de 

maquinària, es construirà una bassa o fossa de separació dels olis i greixos de 

les aigües de neteja del sòl. Les trampes es taparan en la seva part superior 

quan plogui a fi d’evitar el seu desbordament i l’arrossegament d’olis i greixos 

fora d’elles. 

Emmagatzematge de combustible a l’obra 

L’emmagatzematge i el proveïment de combustibles a l’obra es realitzarà als 

punts habilitats per aquest ús, en dipòsits mòbils i en un recinte tancat e 

impermeabilitzat amb formigó per tal d’evitar la contaminació del sòl pels 

vessaments produïts en les operacions de repostatge. 

Abocaments accidentals 

Els treballs de neteja i manteniment de la maquinària de l’obra es realitzaran 

exclusivament en un sector acotat a les àrees d’instal·lacions d’obra, en una 

zona totalment impermeabilitzada. 

Igualment, es definiran llocs específics per a la neteja de tancs, que comptaran 

amb els sistemes de depuració necessaris. 

En tot cas, es prendran les mesures de prevenció adequades per tal d’evitar 

qualsevol abocament accidental de substàncies contaminants als llits fluvials 

dels rius provinents del funcionament de la maquinària o de la seva 

manipulació per part dels treballadors. 

Retirada i neteja de residus en finalitzar les obres 

Una vegada finalitzades les obres es durà a terme una neteja de tota la zona, 

retirant i transportant a un abocador o punt net de reciclatge tots aquells 

residus existents a la zona d’actuació. 

Es posarà especial atenció a les restes com embalatges, peces o components 

de maquinària, restes d’utensilis, utillatge, ferramentes o equips manuals, etc. 

En qualsevol cas, en acabar les obres, tots els residus hauran d’haver estat 

gestionats correctament, i mai s’abandonaran a les immediacions. 
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1. Introducció 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars l’empresa adjudicatària 

serà obligada a presentar i desenvolupar un Pla de Qualitat. Els assaigs i la 

freqüència del mateixos, tant sobre materials com sobre l’execució i la unitat 

acabada, tindran en compte les “Recomendaciones para el Control de Calidad 

en Obras de Carreteras”, amb les especificacions addicionals del Plec i del 

present Annex. 

Als materials bàsics i prefabricats el control inclourà l’exigència de garantia, 

segell d’idoneïtat, certificació i homologació que correspongui en cada cas. Així 

els assaigs es reduiran als preceptius de recepció i en el seu cas, de 

verificació. Aquests es controlaran prèviament al seu transport. La seva 

aprovació no limitarà la facultat de la Direcció d’Obra per a rebutjar qualssevol 

que al seu judici no compleixi les els requeriments establerts en altres 

circumstàncies posteriors. 

D’acord amb la clàusula 38 del PCAG (RD de 3854/1970 de 31 de desembre) 

és el Director de les Obres qui establirà la realització del corresponents assaigs 

addicionals de verificació i contrast del prèviament realitzats pel contractista per 

tal d’assegurar la qualitat de les obres. 

D’acord amb aquest document és la Direcció qui pot ordenar que es verifiquin 

els assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra que resultin pertinents essent 

les despeses a compte del contractista, fins a un import màxim de l’ 1% del 
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pressupost de l’obra. 

El percentatge dels assaigs a realitzar com a contrast podrà variar entre el 5% i 

el 20% dels indicats a les “Recomendaciones para el Control de Calidad en 

Obras de Carreteras (1991)” i les “Recomendaciones provisionales sobre 

actividades mínimas a Exigir al Contratista para el autocontrol de Obras” així 

com als assaigs especificats en aquest Annex. 

Els assaigs s’efectuaran i supervisaran per Laboratoris D’Assaig i Calibració, 

segons la Norma Une-EN ISO 17025:2005, homologats segons la normativa 

d’assaigs pertinent. 

Qualssevol assaig no inclòs a la normativa es realitzarà a criteri de la Direcció 

d’Obra. Qualsevol acció precisa per a la identificació de defectes serà a compte 

del Contractista, segon la clàusula 44 del PCAG. 

2. Control de qualitat en el desenvolupament de les obres 

La Direcció d'Obra té la facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions 

i assaigs que cregui adients en qualsevol moment, havent d'oferir-li el 

Contractista l’assistència humana i el material necessari per això. Les despeses 

de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria 

i/o qualitat, segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció 

d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 

termini que s'assenyali. 

Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i 

especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran 

tractades a elecció de GISA, com a incorregibles en que quedi compromesa la 

seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el 

Contractista, amb una penalització econòmica. 

Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de 

servei, seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del 
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termini que s'assenyali. 

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, GISA 

podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 

compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per 

la seva part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva 

correcta realització i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci 

falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la 

recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la 

Direcció d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

3. Materials i execució 

Totes les especificacions dels materials i els corresponents assajos a realitzar 

es troben dins del document número 2, plec de prescripcions tècniques del 

present projecte.  

A l’hora de la realització del projecte es procedirà a redactar un pla de control 

de qualitat, acceptat per la direcció d’obra, per part del contractista. 

El contractista estarà sempre obligat a notificar el resultat dels assajos 

realitzats a la direcció d’obra, la qual tindrà la potestat d’acceptar o rebutjar els 

diferents lots assajats. En el cas de rebuig, correspondrà a la D.O. la decisió 

del caire de l’actuació pertinent. 

3.1. Control de qualitat en beurades, morters i formigons 

Aigua per a beurades, morters i formigons 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons 

s'ajustaran a allò prescrit a la instrucció pel projecte i execució d'obres de 
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formigó en massa o armat, EHE-08. 

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es 

faran d'acord amb els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, 

UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236. 

Granulats per a morters i formigons 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 

especificacions de les instruccions pel projecte i execució d'obres de formigó en 

massa o armat EHE-08. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o 

dipòsits que, per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, 

aportant tots els elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades 

procedències que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 

d'Obra. Aquest podrà rebutjar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap 

component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència 

dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i 

la instrucció EHE-08, aprovada pel Reial Decret 1247/2008 per a ser utilitzats 

en la fabricació de formigons. 

Ciments 

El ciment a emprar per a formigons complirà allò establert al Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny pel qual s’aprova la “Instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-08).” 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l’article 202 del PG-3 i amb les de 

l’EHE-08 i les de les Normes UNE 80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 

80.307.96, 80.310.96. 
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Es prohibeix l’utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 

corresponent a tipus homologats, tinguin manca de certificat de conformitat de 

producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, 

se l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte 

raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 

especificats a la RC-08 per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 

bituminoses complirà amb allò especificat en l’ Instrucció abans esmentada. 

Additius per a beurades, morters i formigons 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons 

s'ajustaran a les prescripcions de les instruccions EHE-08 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes 

condicions que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 

Beurades per a injecció de beines de pretensat 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretensat 

s'ajustaran a allò prescrit a l’ instrucció EHE-08. 

Morters sense retracció 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el 

material base no es un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment 

pòrtland el seu principal constituent conté additius que li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 
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Les característiques mínimes que deuen complir aquests productes son: 

Expansió a 28 

dies............................................................................................................0,05 %. 

Resistència a compressió a 24 h..................................................... 200 kg/cm2. 

Resistència a compressió a 28 d................................................... 450 kg/cm2. 

Mòdul d'elasticitat a 28 d..........................................................300.000 kg/cm2. 

Adherència al formigó a 28 d............................................................30 kg/cm 2 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al 

seu ús. Es mesclarà amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es 

col·locarà de forma manual. 

Formigons 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb 

la seva resistència característica, determinada segons les normes UNE-EN 

12390-3:2009, s'estableixen els següents tipus de formigons: 

Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja de fonaments. El dosatge 

mínim de ciment serà de cent cinquanta quilograms per metre quadrat (150 

kg/mÇ). 

Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en sabates, fonaments i en pilons. La 

seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc Newtons per 

mil·límetre quadrat (25 N/mmÇ). Tipus d’ambient IIa 

Formigó tipus G.- Per a la seva utilització en alçats de estreps, murs, marcs, 

lloses de repartiment de taulers de bigues així com en lloses de transició al 

darrera d’estreps. La seva resistència característica arribarà com a mínim als 

trenta Newtons per mil·límetre quadrat (25 N/mmÇ). Tipus d’ambient IIa. 

Formigó tipus HP.- Per a la seva utilització en el tauler. Tipus d’ambient IIa. 

A més a més de l'EHE-08 I RC-08 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.4 del 
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capítol 610 del PG- 3. Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de 

treball com mètodes de posada en obra tingui intenció de fer servir el 

Contractista. 

Per als formigons tipus D, G, K i formigons de característiques superiors es 

realitzaran els assaigs previs i característics del formigó amb els criteris 

establerts a la instrucció EHE-08. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera 

de laboratori, però per a l'aprovació definitiva de la fórmula de treball es 

realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que 

s'emprarà a l'obra. 

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica 

resultant és superior a la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les 

diferents dosificacions. 

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de 

col·locació proposats pel contractista s'executi un formigó compacte i 

homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que 

s'emprin hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament 

haurà estat assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la 

tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La direcció d'obra 

podrà rebutjar el camió que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé 

podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a 

percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la 

dosificació, mètode de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE-08 els 

assaigs de control de formigons es realitzaran als següents nivells: 

Formigons tipus D, G i HP: Nivell control estadístic modalitat 1 
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Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb 

antelació suficient al Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent 

documentació: 

Planta preparadora: Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, 

número de telèfon). 

Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); 

tremuges de predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius 

de càrrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, 

temps de pastada, producció horària, comandament i control, etc.); magatzems 

o sitges de ciment (nombre i capacitat, origen i forma de transport a planta, 

marca, tipus i qualitat, etc.). 

Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen 

habitualment en àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

Identificació dels granulats: Procedència i assaigs d'identificació. 

Identificació del ciment: Procedència i assaigs de recepció. 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: Pesos de cada fracció de 

granulats, ciment, aigua i additius per metre cúbic, granulometries sense i amb 

ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a 

les seves instal·lacions i a la revisió de totes les operacions de fabricació i 

control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint 

les prescripcions dels apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les 

toleràncies de les superfícies obtingudes seran les assenyalades a l'apartat 

610.13. 

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al període de curat, es substitueix el 

període mínim de 3 dies pel de 7 dies. 

 3.2. Control de qualitat en armadures passives 
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S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 SD, en compliment del 

què s'especifica en l'EHE-08. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin 

han de ser els que indiquen els plànols. 

Unions d'armadura per a maneguets. Acers tipus GEWI  

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els 

requeriments que especifica la Instrucció EHE-08. La particularitat que té, rau 

en la possibilitat de fer empalmaments de barres mitjançant maneguets. 

Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maneguets 

La unió s'ha de realitzar amb el maneguet i dues contrafemelles, en els extrems 

d'aquest. Aquelles femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, 

han d'anar collades mitjançant una clau dinamomètrica manual o hidràulica 

 3.3. Control de qualitat en afermats 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m 3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
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b) CONTROL D’EXECUCIÓ 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els 

següents assaigs distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 ( ). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 ( ). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

( ) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, 

sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una 

correspondència raonable. 

Criteris d’acceptació o rebuig del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor 

modificat. S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% 

superin el 98% de densitat proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser 

inferiors a 100 Mpa. 

 3.4. Control de qualitat en lligants hidrocarbonats 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 

d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 

baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies 

minerals dels granulats, siguinseques o humides. 

Els lligants a emprar seran: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 

Característiques del betum original: 

Penetració a 25º (NLT-124/84) 6-7 mm 
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Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7 - +1 

Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) 48ºC - 57ºC 

Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <=-8ºC 

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=90 cm 

Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5% 

Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) <=0,2% 

Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) >=235ºC 

Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) >=1,00 

Contingut d'asfaltens (NLT 131/72) >=15% 

Contingut de parafines (NFT 66-015) <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

Variació de massa (NTL-185/84) <=0,8% 

Penetració a 25ºC (NLT-125/84) >= 50% de la penetració original 

Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 

Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) >=50 cm 

BETUM ASFÀLTIC B-55/70, modificat amb polímers: 

Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les 

següents 

característiques: 

Penetració (NLT 124/84) ......................................55-70 

Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ................<-15 ºC 

Punt de reblaniment (NLT 125/84) ………….. ... >65 ºC 

Ductilitat (NLT-126/84) a 5ºC............................. >30 cm 
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Flotador 60ºC.......................................................>2000 

Estabilitat emmagatzematge 

Diferencia A i B........................... <5 ºC 

Diferencia penetració .................... <10 

Recuperació elàstica a 25 ºC................................... >70 

Contingut aigua .................................................... <0,2% 

Densitat relativa 25ºC/25ºC...................................... >1,0 

Residu pel·lícula fina. 

Variació de massa.....................<1,0% 

Penetració (25ºC, 100g, 5s).......>65% 

Variació A i B.........................................................-4+10 

Ductilitat (5ºC, 5cm/min)..................................... >15 cm 

A les següents mescles : 

Mescles poroses en tots els casos. 

Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C. 5/2001 amb trànsit 

T00, T0 i T1. 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del 

corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia del qual, es 

lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

 3.5. Control de qualitat en pintures 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la 

presa de mostres, efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la 

seva pràctica segons el procediment i nombre indicat a la norma INTA 160.02, 

havent d'identificar-se les mostres amb les següents dades: 

-Lloc i data de la presa. 
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- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació. 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500°C (NF-T-30-603). 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del 

valor esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de 

mostra per duplicat, i en presència del Contractista, reservant una sèrie de 

mostres com a testimoni per si hi hagués contestació dels resultats. Si els 

resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués comprovat una 

substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 

haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i 

tots aquells que consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs 

d'identificació, per eliminar dubtes en quant a aquest tema. Al procés 

d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en nombre com 

en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la 
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substitució del material o materials no conformes, per altres que correspondran 

a les característiques dels assajats. 

Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, 

es veurà obligat a realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou 

sistema, havent de canviar la seva denominació. 

3.6. Control de la electrificació 

 Es considera preceptiu realitzar les següents proves a les instal·lacions 

d’enllumenat: 

1.- Prova d’encès i apagat manual automàtic 

2.- Mesura amb fotòmetre del nivell lumínic 

A més a més de les anomenades proves, es tindrà en compte qualssevol 

observació o indicació de la Direcció Facultativa amb finalitat d’obtenir la 

qualitat desitjada a l’obra. 

Conforme al desenvolupament de les instal·lacions de línees i circuits 

s’efectuaran assaigs parcials del funcionament dels mateixos. 
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1. Introducció 

El present annex pretén definir la classificació del contractista d’acord al 

“Reglamento General de la Ley de Contratos de la Administración Pública”, 

aprovat pel Reial Decret 1098/2001 del 12 d’octubre de 2001. 

2. Normativa aplicable 

2.1. Article25. Grups i subgrups en la classificació de contractistes d’obra 

Grup A. Moviment de terres i perforacions 

• Subgrup 1. Desmunts i buidats. 

• Subgrup 2. Explanacions. 

• Subgrup 3. Pedreres. 

• Subgrup 4. Pous y galeries. 

• Subgrup 5. Túnels. 

Grup B. Ponts, viaductes y grans estructures 

• Subgrup 1. De fàbrica formigó en massa. 

• Subgrup 2. De formigó armat. 

• Subgrup 3. De formigó pretensat. 

• Subgrup 4. Metàl·lics. 

Grup C. Edificacions 

• Subgrup 1. Demolicions 

• Subgrup 2. Estructures de fàbrica o formigó 
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• Subgrup 3. Estructures metàl·liques 

• Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

• Subgrup 5. Pedrera i marbre 

• Subgrup 6. Paviments i enrajolats 

• Subgrup 7. Aïllaments i impermeabilitzacions 

• Subgrup 8. Fusteria de fusta 

• Subgrup 9. Fusteria metàl·lica 

Grup D. Ferrocarrils 

• Subgrup 1. Estesa de vies 

• Subgrup 2. Elevats sobre carril o cable 

• Subgrup 3. Senyalitzacions i enclavaments 

• Subgrup 4. Electrificació de ferrocarrils 

• Subgrup 5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 

Grup E. Hidràuliques 

• Subgrup 1. Abastaments i sanejaments 

• Subgrup 2. Preses 

• Subgrup 3. Canals 

• Subgrup 4. Sèquies i desguassos 

• Subgrup 5. Defenses de marges i canalitzacions 

• Subgrup 6. Conduccions amb canonada de pressió de gran diàmetre 

• Subgrup 7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 

Grup F. Marítimes 

• Subgrup 1. Dragatges 

• Subgrup 2. Esculleres 

• Subgrup 3. Amb blocs de formigó 

• Subgrup 4. Amb calaixos de formigó armat 

• Subgrup 5. Amb pilots i palplanxes 

• Subgrup 6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 

• Subgrup 7. Obres marítimes sense qualificació específica 

• Subgrup 8. Emissaris submarins 
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Grup G. Vials i pistes 

• Subgrup 1. Autopistes, autovies. 

• Subgrup 2. Pistes d'aterratge. 

• Subgrup 3. Amb ferms de formigó hidràulic. 

• Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses. 

• Subgrup 5. Senyalitzacions i abalisamentsvials. 

• Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 

Grup H. Transports de productes petrolífers i gasosos. 

• Subgrup 1. Oleoductes. 

• Subgrup 2. Gasoductes. 

Grup I. Instal·lacions elèctriques. 

• Subgrup 1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. 

• Subgrup 2. Centrals de producció d'energia. 

• Subgrup 3. Línies elèctriques de transport. 

• Subgrup 4. Subestacions. 

• Subgrup 5. Centres de transformació i distribució en alta tensió. 

• Subgrup 6. Distribució enbaixa tensió. 

• Subgrup 7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 

• Subgrup 8. Instal·lacions electròniques. 

• Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 

Grup J. Instal·lacions mecàniques. 

• Subgrup 1. Elevadores o transportadores 

• Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització 

• Subgrup 3. Frigorífiques 

• Subgrup 4. De fontaneria i sanitàries 

• Subgrup 5. Instal·lacions mecàniques sensequalificació específica 

Grup K. Especials 

• Subgrup 1. Fonaments especials 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 19. Classificació del contractista. 
  Pàg. 4 

• Subgrup 2. Sondeigs, injeccions i estacades 

• Subgrup 3. Palplanxats 

• Subgrup 4. Pintures i metal·litzacions 

• Subgrup 5. Ornamentacions i decoracions 

• Subgrup 6. Jardineria i plantacions 

• Subgrup 7. Restauració de béns immobles historicoartístics 

• Subgrup 8. Estacions de tractament d'aigües 

• Subgrup 9. Instal·lacions contra incendis 

2.2. Article 26. Categories de classificació en els contractes d’obra 

Les categories dels contractes d'obres es determinen a partir de la seva 

anualitat mitjana , laqual s 'ha d 'ajustar a la classificació de les empreses 

següents: 

• De categoria a) quan l'anualitat mitjana no sobrepassi la xifra de 60.000 

euros. 

• De categoria b) quan l'anualitat mitjana excedeixi de 60.000 euros i no 

sobrepassi els 120.000 euros. 

• De categoria c) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 120.000 euros i no 

sobrepassi els 360.000 euros. 

• De categoria d) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 360.000 euros i no 

sobrepassi els 840.000 euros. 

• De categoria e) quan l'anualitat mitjana excedeixi els 840.000 euros i no 

sobrepassi el 2.400.000 euros. 

• De categoria f) quan excedeixi de 2.400.000 Euros. 

Les categories anteriors e) if) no són aplicables en els grups H, I, J, K i els seus 

subgrups, lacategoria màxima serà la e) quan excedeixi de 840.000 euros. 

2.3. Article 29. Classificació en categories 

1. La categoria en un subgrup es fixarà prenent com a base el màxim import 

anual executatpel contractista en l'últim quinquenni en una obra corresponent al 

subgrup o, si éssuperior, l'import màxim anual executat en les obres del 

subgrup. 
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• La xifra bàsica que s'obté es podrà millorar en els percentatges que a 

continuaciós'assenyalen:un 20% fix, d'aplicació general a tots els 

contractistes, en concepted'expansió natural de les empreses. 

• Fins a un 50% segons quin sigui el nombre i categoria professional del 

seu personaldirectiu i tècnic en la seva relació amb l'import anual mitjà 

d'obra executada en l'últimquinquenni. També serà presa en 

consideració, si s'escau, l'assistència tècnicacontractada. 

• Fins a un 70% en funció de l'import actual del seu parc de maquinària 

relacionat tambéamb el import anual mitjà de l'obra executada en l'últim 

quinquenni. També sónconsiderats els imports pagats pel concepte de 

lloguer de maquinària. 

• Fins a un 80% com a conseqüència de la relació que hi hagi entre 

l'import mitjà anualdels fons propis en els tres últims exercicis i l'import, 

també mig anual, de l'obraexecutadaen l'últim quinquenni. 

• Fins a un 100% depenent del nombre d'anys d'experiència constructiva 

del contractistao dels imports d'obra executada en l'últim quinquenni. 

Tots els percentatges que corresponguin aplicar operaran directament sobre la 

base, demanera que el mínim augment que aquesta podrà experimentar serà 

d'un 20% i el màxim d'un320%. 

2. En els casos compresos en el paràgraf d) de l'article 27, es prendrà com a 

base per fixar la categoria de les classificacions l'import que es consideri que 

pot executar anualment elcontractista en obres compreses en el subgrup què 

es tracti, tenint en compte els seusmitjans personals, materials, financers i 

organitzatius. 

3. La categoria obtinguda directament en un subgrup es farà extensiva a tots 

els subgrupsafins o dependents d'aquest. 

4. La categoria en un grup serà una resultant de les obtingudes en els 

subgrups bàsicsd'aquest,deduïda en la forma següent: 

• Si el nombre de subgrups bàsics d'un grup no és superior a dos, la 

categoria en el grupserà la mínima obtinguda en aquells subgrups. 
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• Si el nombre de subgrups bàsics d'un grup és superior a dos, la 

categoria en el grupserà la mínima de les obtingudes en els dos 

subgrups en què hagi assolit les méselevades. 

5. La categoria obtinguda en un grup donarà lloc a la classificació amb la 

mateixa categoria entots els subgrups d'aquest, llevat que li hagi correspost 

directament una altra major enalgun d'ells,en els casos els seran aquestes 

mantingudes. 

3. Classificació 

Grup: A1 Categoria E; Anualitat mitjana: 134.038,29 € 

  Grup B3 Categoria ; Anualitat mitjana: 1.058.490,81 € 

Grup: E7 Categoria C; Anualitat mitjana: 394.372,69 € 



 

 

ANNEX 20. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 18,25000 €

A0121000 h Oficial 1a 17,23000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 17,23000 €

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 17,23000 €

A013U001 h Ajudant 15,30000 €

A0140000 h Manobre 14,41000 €

A0150000 h Manobre especialista 14,91000 €

A0160000 h Peó 14,75000 €
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MAQUINÀRIA

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,32000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 43,77000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 56,37000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 14,62000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 13,00000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 41,88000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 52,12000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o equivalent 92,47000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 32,29000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 36,79000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 45,78000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 55,55000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 43,69000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 46,91000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 37,54000 €

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 54,00000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 49,02000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 54,43000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 10,20000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 31,10000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 32,50000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 40,71000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 61,44000 €

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 56,73000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 31,71000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 36,45000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 33,06000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 43,09000 €

C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 63,55000 €

C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 128,75000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 6,16000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,54000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 79,97000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 24,17000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 45,61000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 34,58000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 32,48000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 52,31000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 55,35000 €

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 69,09000 €

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 23,54000 €

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 10,46000 €

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons de pretesat 14,41000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 34,50000 €
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MAQUINÀRIA

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 24,13000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 31,55000 €

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 105,33000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,54000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,03000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 1,76000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 1,90000 €

C200U010 h Màquina taladradora 2,27000 €

C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a perforació de micropilons i ancoratges, inclòs
injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica

136,38000 €

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics,
encamisat i formigonat de piló complet

157,48000 €

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 4,28000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 5,46000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 13,78000 €

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de betum asfàltic 4,84000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,80000 €

B021U001 u Material auxiliar de perforació 0,16000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 22,85000 €

B031V500 t Sorra de quars 210,35000 €

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 10,26000 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 13,38000 €

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment gc20, mesurat després de la compactació 19,98000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 2,66000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,31000 €

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,81000 €

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments 9,86000 €

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800 kg, inclòs transport a l'obra 15,75000 €

B044N702 m3 Bloc de pedra per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 14,58000 €

B051U012 t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 75,25000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, en sacs 71,42000 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 59,52000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus b-60/70 305,00000 €

B055U010 t Betum asfàltic tipus b-55/70, modificat amb elastòmers 440,00000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1 0,21000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci 0,27000 €

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ed, de color negre 0,60000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d 0,23000 €

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ecr-2d-m 0,37000 €

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 0,08000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

55,43000 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

51,68000 €

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 58,27000 €

B060U320 m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 60,59000 €

B060U430 m3 Formigó ha-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,38000 €

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 63,72000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 67,26000 €

B060U570 m3 Formigó HP-40, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 90,43000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4 80,19000 €

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges 1,56000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 80/25 d'aplicació en calent 0,64000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,89000 €

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 49,30000 €

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 50,18000 €

B0ADU004 u Amortització d'ancoratge actiu i accessoris 10,27000 €

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 2,85000 €

B0AEU002 m Beina de tub de polietilè de 20 mm de diàmetre 0,59000 €

B0B21000 kg Acer per a tesar  y 1770 s2 en cordons 0,67000 €
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MATERIALS

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 0,62000 €

B0B2N700 kg Acer per a tesar  y 1860 s7 en cordons 0,67000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,49000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,34000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,73000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 166,72000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 16,38000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,99000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 2,80000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,39000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 4,73000 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,76000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,12000 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 0,11000 €

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de pilons 0,51000 €

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació de pilons 8,46000 €

B4PDN701 m2 Aleta prefabricada de qualsevol alçada per calaixos i tubs, inclòs fonamentació 127,62000 €

B4PDN704 m Pas inferior prefabricat de formigó armat de secció interior de 6,00x3,00 m, capaç de soportar
100-180 cm de terres i tràfic pesat, inclòs capa de compressió, solera, base d'assentament,
segellat de junts i transport a l'obra

2.998,00000 €

B4PZU014 dm3 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent 16,77000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

7,48000 €

B7720001 m2 Geomembrana de polietilè d'alta i baixa densitat (HDPE/LDPE) amb cobertura de LDPE per
ambdues cares i estabilitzada contra radiacions UV, de gruix mín. 1.5 mm

3,68000 €

B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kN/m2

8,03000 €

B7B10001 m2 Feltre geotèxtil no teixit de poliester amb un pes mínim de 120 g/m2 0,43000 €

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú armat amb angulars i làmines d'acer
embegudes, per a un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i reblerts amb morter sintètic

173,02000 €

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls 1,10000 €

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de làmina de polietilè 1,45000 €

B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla 2,49000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,12000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,55000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

18,74000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

18,71000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

18,10000 €

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

22,74000 €

BB12N701 m Barrera movil sistema VGH-900 o similar, per a pas de mitjana amb suplement de 2,5m fixats a
cada banda per fer transició amb barrera rígida o semirrigida amb rodes en el tram central i punts
de fixació al fer ambos extrems, incloent obra civil i col.locació

415,10000 €

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació

277,11000 €
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MATERIALS

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els elements galvanitzats en calent, inclòs
elements de fixació

493,29000 €

BBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

63,55000 €

BBC1U118 u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

24,76000 €

BBM1U036 u Placa d'acer galvanitzat de 120x120 cm, d'indicacions generals i carrils, amb revestiment reflectant
EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport

152,18000 €

BBM1U103 u Placa triangular de 175 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

195,50000 €

BBM1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

155,32000 €

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

16,80000 €

BBM21021 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120a, galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors, pal C-120, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

39,33000 €

BBM2MA01 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals tubulars de 100
mm o 120x55 mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar
i captafars

178,21000 €

BBM2U120 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-100 o C-120,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

184,92000 €

BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separadors, pals C-100 o C-120,
xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

347,44000 €

BBM2U200 u Amortització de motlle metàl·lic per a encofrat de forat en massís de formigó de barrera de
seguretat metàl·lica

20,03000 €

BBM2U574 m Barrera metàl·lica doble, tipus BMDDA2/120b, galvanitzada en calent, incloent tanques, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55 mm, tub per a encunyar pal, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

54,16000 €

BBMZU103 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm, per a senyals de trànsits 6,03000 €

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 7,03000 €

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 3,46000 €

BD5AU110 m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

2,90000 €

BD5Z0001 u Part proporcionals d'elements de fixació, material auxiliar i obra necessària per a la captació i
desguàs de les aigües en adequació superficial de bassa de decantació

14,56000 €

BD5ZK001 u reixeta metàl.lica amb marc, segons plànols 75,00000 €

BD759000 M tub de formigó 4,54000 €

BR10N102 M barrera per a la retenció de sediments. 8,79000 €

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 2,46000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,30000 €

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,44000 €

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 0,07000 €
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PARTIDES D'OBRA

P-1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa fins a
30 cm d'espesor, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 21,000 3,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,71000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,17381

Subtotal: 0,88381 0,88381

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 32,50000 = 0,30952

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 43,77000 = 2,08429

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 0,100 /R x 52,12000 = 0,24819

Subtotal: 2,64200 2,64200

COST DIRECTE 3,52581
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17629

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,70210

P-2 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 18,600 2,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,19624

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,92634

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,80161

Subtotal: 1,92419 1,92419

Maquinària

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,32000 = 0,12473

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 13,00000 = 0,69892

Subtotal: 0,82365 0,82365

COST DIRECTE 2,74784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88523

P-3 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 14,250 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 1,04632

A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 18,25000 = 0,54430

Subtotal: 1,59062 1,59062

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,375 /R x 56,37000 = 1,48342

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 40,71000 = 8,57053

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 45,78000 = 3,21263

Subtotal: 13,26658 13,26658

COST DIRECTE 14,85720
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,74286

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60006

P-4 G227UA05 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST3, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 19,623 19,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,23251

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 14,91000 = 3,79911

Subtotal: 4,03162 4,03162

Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 49,02000 = 2,49809

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 46,91000 = 1,19528

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 36,45000 = 0,92876

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 1,000 /R x 55,55000 = 2,83086

Subtotal: 7,45299 7,45299

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons
une-en 197-1, en sacs

0,096      x 71,42000 = 6,85632

Subtotal: 6,89632 6,89632

COST DIRECTE 18,38093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,29998

P-5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,582 3,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,22167

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 14,91000 = 0,86930

Subtotal: 1,09097 1,09097

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 /R x 45,78000 = 1,11214

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 31,71000 = 0,15407
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PARTIDES D'OBRA

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,20000 = 0,49558

Subtotal: 1,76179 1,76179

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,31000 = 0,37200

Subtotal: 0,41200 0,41200

COST DIRECTE 3,26476
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42800

P-6 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures
de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó,
amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 16,912 14,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 14,91000 = 1,76148

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 18,25000 = 0,32373

Subtotal: 2,08521 2,08521

Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 37,54000 = 2,22417

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,002 /R x 45,78000 = 2,71237

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,198 /R x 31,71000 = 0,37125

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 10,20000 = 0,60433

Subtotal: 5,91212 5,91212

Materials

B03DU104 m3 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,81000 = 5,77200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,80000 = 0,04000

Subtotal: 5,81200 5,81200

COST DIRECTE 13,80933
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,69047

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,49980

P-7 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de
ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 23,676 41,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 1,25950

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,19271

Subtotal: 1,45221 1,45221
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,500 /R x 69,09000 = 1,45907

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 45,78000 = 1,93360

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 10,20000 = 0,43082

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 31,71000 = 0,66967

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 2,000 /R x 61,44000 = 5,19007

Subtotal: 9,68323 9,68323

Materials

B051U012 t Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1 0,090      x 75,25000 = 6,77250

B039U024 m3 Barreja de granulat per a grava-ciment gc20, mesurat
després de la compactació

1,050      x 19,98000 = 20,97900

B0111000 m3 Aigua 0,320      x 0,80000 = 0,25600

Subtotal: 28,00750 28,00750

COST DIRECTE 39,14294
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,95715

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,10009

P-8 G22TU102 m Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí
d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

Rend.: 28,833 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,999 /R x 14,91000 = 0,51660

A012U002 h Oficial 1a llenyataire 0,999 /R x 17,23000 = 0,59698

A0112000 h Cap de colla 0,999 /R x 18,25000 = 0,63232

Subtotal: 1,74590 1,74590

Maquinària

C1501U05 h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

2,001 /R x 56,73000 = 3,93704

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 0,999 /R x 55,55000 = 1,92469

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,720 /R x 43,69000 = 1,09100

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o
equivalent

0,999 /R x 92,47000 = 3,20388

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,999 /R x 2,03000 = 0,07034

C133U020 h Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 0,720 /R x 54,00000 = 1,34845

Subtotal: 11,57540 11,57540

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

0,334      x 2,66000 = 0,88844

Subtotal: 0,88844 0,88844

COST DIRECTE 14,20974
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,71049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92023
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PARTIDES D'OBRA

P-9 G3E5N702 m Execució de piló de diàmetre 85 cm, tipus CPI-4,
d'extracció amb entubació recuperable, incloent
construcció de pou guia, excavació amb parts
proporcionals de trepant, amortització d'entubació,
formigó HA-25, col.locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer),
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,570 131,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 5,81210

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 10,97452

A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 14,91000 = 13,29554

Subtotal: 30,08216 30,08216

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,125 /R x 31,10000 = 2,47611

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,125 /R x 36,79000 = 2,92914

C150GU20 h Grua autopropulsada de 24 t 0,100 /R x 63,55000 = 4,04777

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,200 /R x 79,97000 = 10,18726

C3H1U002 h Equip de personal i maquinària per a perforació i
extracció, inclòs trepant, llots tixotròpics, encamisat i
formigonat de piló complet

0,100 /R x 157,48000 = 10,03057

Subtotal: 29,67085 29,67085

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,653      x 63,72000 = 41,60916

B3Z5U100 m2 Amortització de tub metàl·lic recuperable d'entubació
de pilons

2,670      x 8,46000 = 22,58820

B3Z5U002 m Amortització de tub metàl·lic per a formigonat de
pilons

2,000      x 0,51000 = 1,02000

Subtotal: 65,21736 65,21736

COST DIRECTE 124,97037
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,24852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,21889

P-10 G3EZN701 m Enderroc de cap de piló de diàmetre 85 cm, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1,457 80,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 9,89019

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 20,46671

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 2,50515

Subtotal: 32,86205 32,86205

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 40,71000 = 4,19115

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 14,62000 = 10,03432

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 43,77000 = 30,04118
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 44,26665 44,26665

COST DIRECTE 77,12870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,85644

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,98514

P-11 G3J2N702 m3 Escullera amb bloc de pedra de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Rend.: 6,879 25,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,53060

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 2,16747

Subtotal: 2,69807 2,69807

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 45,78000 = 6,65504

Subtotal: 6,65504 6,65504

Materials

B044N702 m3 Bloc de pedra per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs
transport a l'obra

1,000      x 14,58000 = 14,58000

Subtotal: 14,58000 14,58000

COST DIRECTE 23,93311
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,19666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,12977

P-12 G3J2U030 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 5,894 28,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 2,52969

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,61927

Subtotal: 3,14896 3,14896

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 45,78000 = 7,76722

Subtotal: 7,76722 7,76722

Materials

B0441200 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 400 a 800
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 15,75000 = 15,75000

Subtotal: 15,75000 15,75000

COST DIRECTE 26,66618
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,99949
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P-13 G3L1N703 m Execució d'ancoratge provisional (P=60t) en qualsevol
tipus de terreny, inclòs acer Y 1860 S7 en cordons,
totalment executat.

Rend.: 7,899 41,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 1,15521

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 2,18129

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 1,88758

Subtotal: 5,22408 5,22408

Maquinària

C3H1U001 h Equip de personal i maquinària complet per a
perforació de micropilons i ancoratges, inclòs injecció
de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura
elèctrica

1,000 /R x 136,38000 = 17,26548

Subtotal: 17,26548 17,26548

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 0,80000 = 0,01600

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,000      x 0,11000 = 0,11000

B021U001 u Material auxiliar de perforació 1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 0,28600 0,28600

Partides d'obra

G3L1N710 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a pretesar en
ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i
tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

4,680      x 3,53776 = 16,55672

Subtotal: 16,55672 16,55672

COST DIRECTE 39,33228
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,96661

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,29889

G3L1N710 kg Acer Y 1860 S7 en cordons per a pretesar en
ancoratges provisionals al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i
tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

Rend.: 58,284 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 0,26251

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,29562

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 18,25000 = 0,09394

Subtotal: 0,65207 0,65207

Maquinària

C200U003 h Cisalla elèctrica 1,000 /R x 1,90000 = 0,03260

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 43,09000 = 0,22179

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 1,000 /R x 10,46000 = 0,17947

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 1,000 /R x 23,54000 = 0,40388

Subtotal: 0,83774 0,83774

Materials
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B0B2N700 kg Acer per a tesar  y 1860 s7 en cordons 1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0ADU004 u Amortització d'ancoratge actiu i accessoris 0,025      x 10,27000 = 0,25675

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 6,000      x 0,08000 = 0,48000

B0AEU002 m Beina de tub de polietilè de 20 mm de diàmetre 1,030      x 0,59000 = 0,60770

Subtotal: 2,04795 2,04795

COST DIRECTE 3,53776
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71465

P-14 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 50,000 7,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 0,30600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,34460

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 0,57640

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,09125

Subtotal: 1,31825 1,31825

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 55,43000 = 5,82015

Subtotal: 5,82015 5,82015

COST DIRECTE 7,13840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35692

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,49532

P-15 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 6,687 78,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,68229

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 2,57664

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 2,28802

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 4,30985

Subtotal: 9,85680 9,85680

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 79,97000 = 3,98236

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 13,78000 = 2,06071

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,54000 = 0,46060

Subtotal: 6,50367 6,50367

Materials
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B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 55,43000 = 58,20150

Subtotal: 58,20150 58,20150

COST DIRECTE 74,56197
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,72810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,29007

P-16 G40FN711 u Prova de càrrega de tauler de viaducte, inclos informe
de interpretació dels resultats.

Rend.: 1,000 3.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-17 G450U050 m3 Formigó HA-25 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 7,560 95,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 3,81217

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 2,41402

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 4,55820

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 4,04762

Subtotal: 14,83201 14,83201

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 13,78000 = 2,18730

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,54000 = 0,48889

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 79,97000 = 6,34683

Subtotal: 9,02302 9,02302

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 63,72000 = 66,90600

Subtotal: 66,90600 66,90600

COST DIRECTE 90,76103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,53805

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,29908

P-18 G450U060 m3 Formigó HA-25 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 10,004 97,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 3,05878

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 17,23000 = 5,16693

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 1,82427

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 2,88085

Subtotal: 12,93083 12,93083

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 13,78000 = 1,65294

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,200 /R x 5,46000 = 0,65494
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,54000 = 0,73890

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 79,97000 = 9,59256

Subtotal: 12,63934 12,63934

Materials

B060U440 m3 Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 63,72000 = 66,90600

Subtotal: 66,90600 66,90600

COST DIRECTE 92,47617
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,09998

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 20,240 97,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 14,41000 = 4,27174

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 1,51186

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 3,40514

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,90168

Subtotal: 10,09042 10,09042

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,54000 = 0,60870

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 79,97000 = 9,48261

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,200 /R x 5,46000 = 0,32372

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 13,78000 = 1,63399

Subtotal: 12,04902 12,04902

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 67,26000 = 70,62300

Subtotal: 70,62300 70,62300

COST DIRECTE 92,76244
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,63812

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,40056

P-20 G450U095 m3 Formigó HP-40 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 74,910 105,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 14,41000 = 1,15419

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,24363

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 0,92004

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 0,40849

Subtotal: 2,72635 2,72635

Maquinària
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 13,78000 = 0,44149

C1700006 h Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,54000 = 0,16446

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 79,97000 = 2,56211

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,200 /R x 5,46000 = 0,08746

Subtotal: 3,25552 3,25552

Materials

B060U570 m3 Formigó HP-40, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 90,43000 = 94,95150

Subtotal: 94,95150 94,95150

COST DIRECTE 100,93337
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,04667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,98004

P-21 G4B0NV01 kg Acer Y 1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per
a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges,
beina, injecció de beurada, accessoris i tesat

Rend.: 0,470 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0011 /R x 18,25000 = 0,04271

A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 17,23000 = 0,12098

A013U001 h Ajudant 0,0033 /R x 15,30000 = 0,10743

A0150000 h Manobre especialista 0,0013 /R x 14,91000 = 0,04124

Subtotal: 0,31236 0,31236

Maquinària

C181U002 h Equip per a injecció de beurada 0,0033 /R x 10,46000 = 0,07344

C181U001 h Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 0,0033 /R x 23,54000 = 0,16528

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,001 /R x 43,09000 = 0,09168

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0033 /R x 1,90000 = 0,01334

C181U004 h Llançadora per a manipulació i formació de tendons
de pretesat

0,0033 /R x 14,41000 = 0,10118

Subtotal: 0,44492 0,44492

Materials

B0B21000 kg Acer per a tesar  y 1770 s2 en cordons 1,050      x 0,67000 = 0,70350

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 0,040      x 0,62000 = 0,02480

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,020      x 0,89000 = 0,01780

B05A1000 l Beurada de ciment per a injectar 5,000      x 0,08000 = 0,40000

B0AEU001 m Beina de tub de polietilè 0,200      x 2,85000 = 0,57000

B0ADU001 u Ancoratge actiu i accessoris 0,005      x 49,30000 = 0,24650

B0ADU002 u Ancoratge passiu i accessoris 0,005      x 50,18000 = 0,25090

Subtotal: 2,21350 2,21350

COST DIRECTE 2,97078
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,14854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11932
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P-22 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 n/mm2, col·locat

Rend.: 262,507 0,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 18,25000 = 0,01689

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 17,23000 = 0,17545

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 15,30000 = 0,15579

Subtotal: 0,34813 0,34813

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 33,06000 = 0,02380

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 1,90000 = 0,00489

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 1,76000 = 0,00453

Subtotal: 0,03322 0,03322

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 0,89000 = 0,00890

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >=
500 n/mm2

1,050      x 0,49000 = 0,51450

Subtotal: 0,52340 0,52340

COST DIRECTE 0,90475
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94999

P-23 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 7,161 31,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 2,54853

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 9,62435

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,30000 = 6,40972

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 14,41000 = 6,03687

Subtotal: 24,61947 24,61947

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 0,76246

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 43,09000 = 1,20346

Subtotal: 1,96592 1,96592

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,12000 = 0,44800

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,76000 = 0,13200

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 0,99000 = 0,99000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 16,38000 = 0,49140

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,34000 = 1,02000

Subtotal: 3,08140 3,08140
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COST DIRECTE 29,66679
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48334

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,15013

P-24 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 6,157 37,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 14,41000 = 7,02128

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 2,96411

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 11,19376

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,30000 = 7,45493

Subtotal: 28,63408 28,63408

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 43,09000 = 1,39971

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 0,88680

Subtotal: 2,28651 2,28651

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,34000 = 1,02000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 16,38000 = 0,49140

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 2,80000 = 2,80000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,12000 = 0,44800

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,76000 = 0,13200

Subtotal: 4,89140 4,89140

COST DIRECTE 35,81199
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,79060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,60259

P-25 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 4,350 59,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 14,41000 = 9,93793

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 4,19540

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 15,84368

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,30000 = 10,55172

Subtotal: 40,52873 40,52873

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 43,09000 = 2,97172

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 1,25517

Subtotal: 4,22689 4,22689

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 166,72000 = 5,00160
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B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 2,73000 = 5,46000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,34000 = 0,34000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,76000 = 0,13200

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,12000 = 0,67200

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 16,38000 = 0,49140

Subtotal: 12,09700 12,09700

COST DIRECTE 56,85262
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,84263

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,69525

P-26 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

Rend.: 67,000 8,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,998 /R x 14,91000 = 0,44463

A0112000 h Cap de colla 1,002 /R x 18,25000 = 0,27293

A0121000 h Oficial 1a 4,002 /R x 17,23000 = 1,02917

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,30000 = 0,68507

Subtotal: 2,43180 2,43180

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,498 /R x 43,09000 = 0,32028

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,126 /R x 32,29000 = 0,06072

Subtotal: 0,38100 0,38100

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,150      x 0,34000 = 0,05100

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 1,000      x 4,73000 = 4,73000

B032U010 m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

0,033      x 10,26000 = 0,33858

Subtotal: 5,11958 5,11958

COST DIRECTE 7,93238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39662

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32900

P-27 G4LDN701 m2 Aleta prefabricada de qualsevol alçada per calaixos i
tubs, inclòs fonamentació

Rend.: 46,760 136,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 0,63772

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,36848

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 0,19515

Subtotal: 1,20135 1,20135

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 43,09000 = 0,92151

Subtotal: 0,92151 0,92151
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Materials

B4PDN701 m2 Aleta prefabricada de qualsevol alçada per calaixos i
tubs, inclòs fonamentació

1,000      x 127,62000 = 127,62000

Subtotal: 127,62000 127,62000

COST DIRECTE 129,74286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,48714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,23000

P-28 G4LDN704 m Pas inferior prefabricat de formigó armat de secció
interior de 6,00x3,00 m, capaç de soportar 100-180
cm de terres i tràfic pesat, inclòs capa de compressió,
solera, base d'assentament, segellat de junts i
transport a l'obra, totalment col·locat

Rend.: 2,006 2.830,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 17,23000 = 51,53539

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 9,09771

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 14,91000 = 44,59621

Subtotal: 105,22931 105,22931

Maquinària

C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 3,000 /R x 128,75000 = 192,54736

Subtotal: 192,54736 192,54736

Materials

B4PDN704 m Pas inferior prefabricat de formigó armat de secció
interior de 6,00x3,00 m, capaç de soportar 100-180
cm de terres i tràfic pesat, inclòs capa de compressió,
solera, base d'assentament, segellat de junts i
transport a l'obra

0,800      x 2.998,00000 = 2.398,40000

Subtotal: 2.398,40000 2.398,40000

COST DIRECTE 2.696,17667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 134,80883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.830,98550

P-29 G4Z7U014 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts,
amb perfil de cautxú armat, per a absorbir moviments
de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i
fixacions macàniques, inclòs formació de la caixa

Rend.: 0,851 296,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 35,04113

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 20,24677

A0112000 h Cap de colla 1,001 /R x 18,25000 = 21,46680

Subtotal: 76,75470 76,75470

Maquinària

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 5,02938

C200U010 h Màquina taladradora 1,000 /R x 2,27000 = 2,66745

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,667 /R x 14,62000 = 11,45892
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C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,333 /R x 13,00000 = 5,08696

Subtotal: 24,24271 24,24271

Materials

B7J1U214 m Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú
armat amb angulars i làmines d'acer embegudes, per
a un recorregut de 100 mm, inclòs perns d'ancoratge i
reblerts amb morter sintètic

1,050      x 173,02000 = 181,67100

Subtotal: 181,67100 181,67100

COST DIRECTE 282,66841
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,13342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 296,80183

P-30 G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una
pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

Rend.: 10,977 22,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 14,41000 = 1,31274

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 1,56965

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,41564

Subtotal: 3,29803 3,29803

Materials

B071U102 dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges

0,750      x 1,56000 = 1,17000

B4PZU014 dm3 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent 1,000      x 16,77000 = 16,77000

Subtotal: 17,94000 17,94000

COST DIRECTE 21,23803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,06190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,29993

P-31 G4ZXN601 m2 Sosteniment provisional en excavacions Rend.: 0,902 224,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 15,30000 = 50,88692

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 14,41000 = 47,92683

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 17,23000 = 76,40798

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 20,23282

Subtotal: 195,45455 195,45455

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 6,05322

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 43,09000 = 9,55432

Subtotal: 15,60754 15,60754

Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 0,99000 = 0,99000
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B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 16,38000 = 0,49140

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,34000 = 1,02000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,12000 = 0,44800

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 1,76000 = 0,13200

Subtotal: 3,08140 3,08140

COST DIRECTE 214,14349
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,70717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,85066

P-32 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP, per a impermeabilització de
tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, totalment acabada

Rend.: 33,735 12,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 0,27049

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 0,90707

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 1,02149

Subtotal: 2,19905 2,19905

Maquinària

CZ1UU002 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de betum asfàltic

2,000 /R x 4,84000 = 0,28694

Subtotal: 0,28694 0,28694

Materials

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,050      x 7,48000 = 7,85400

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 80/25 d'aplicació en calent 2,000      x 0,64000 = 1,28000

B055U210 kg Emulsió bituminosa tipus ed, de color negre 0,300      x 0,60000 = 0,18000

Subtotal: 9,31400 9,31400

COST DIRECTE 11,79999
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,38999

P-33 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2, per a drenatge de murs,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment
col·locada

Rend.: 32,980 14,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 1,04488

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,30000 = 0,92784

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 0,27668

Subtotal: 2,24940 2,24940
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Materials

B774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls
de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la
compressió de 400 kN/m2

1,100      x 8,03000 = 8,83300

B7Z1U010 m Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm
d'amplària per a segellat de làmina de polietilè

0,600      x 1,45000 = 0,87000

B7Z1U002 u Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb
nòduls

2,000      x 1,10000 = 2,20000

Subtotal: 11,90300 11,90300

COST DIRECTE 14,15240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,86002

P-34 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 21,433 2,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 1,39131

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,17030

Subtotal: 1,56161 1,56161

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
eci

1,800      x 0,27000 = 0,48600

Subtotal: 0,48600 0,48600

COST DIRECTE 2,04761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,10238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,14999

P-35 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de
dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment
acabada

Rend.: 3,327 5,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,080 /R x 15,30000 = 0,36790

A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 17,23000 = 0,41431

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 18,25000 = 0,10971

Subtotal: 0,89192 0,89192

Materials

B7Z2N109 kg Pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i de quitrà d'hulla

1,500      x 2,49000 = 3,73500

B031V500 t Sorra de quars 0,002      x 210,35000 = 0,42070

Subtotal: 4,15570 4,15570
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COST DIRECTE 5,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,30000

P-36 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 43,642 33,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 0,66037

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,34164

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 0,20909

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,39480

Subtotal: 1,60590 1,60590

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,000 /R x 54,43000 = 1,24719

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 1,000 /R x 52,12000 = 1,19426

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 1,000 /R x 69,09000 = 1,58311

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 36,45000 = 0,41760

C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 34,58000 = 0,79236

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 61,44000 = 5,63127

Subtotal: 10,86579 10,86579

Materials

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,096      x 59,52000 = 5,71392

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació

1,000      x 13,38000 = 13,38000

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 0,80000 = 0,12000

Subtotal: 19,21392 19,21392

COST DIRECTE 31,68561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,58428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,26989

P-37 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 60,256 31,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 14,91000 = 0,98978

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,30287

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 0,57189

Subtotal: 1,86454 1,86454

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 45,61000 = 0,75694

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 52,31000 = 0,86813
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C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 55,35000 = 0,91858

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 61,44000 = 7,13755

Subtotal: 9,68120 9,68120

Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 18,74000 = 18,74000

Subtotal: 18,74000 18,74000

COST DIRECTE 30,28574
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,51429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,80003

P-38 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 65,783 30,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,27743

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 0,52384

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 14,91000 = 0,90662

Subtotal: 1,70789 1,70789

Maquinària

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 45,61000 = 0,69334

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 61,44000 = 6,53786

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 52,31000 = 0,79519

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 55,35000 = 0,84140

Subtotal: 8,86779 8,86779

Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat
calcàri, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 18,71000 = 18,71000

Subtotal: 18,71000 18,71000

COST DIRECTE 29,28568
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,46428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,74996

P-39 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 60,396 31,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,30217

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 0,57057

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 14,91000 = 0,98748

Subtotal: 1,86022 1,86022

Maquinària



MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L´EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25
TRAM: GURB - ESPINELVES
CLAU: DC-05068.7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 52,31000 = 0,86612

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 45,61000 = 0,75518

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 61,44000 = 7,12100

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 55,35000 = 0,91645

Subtotal: 9,65875 9,65875

Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 18,10000 = 18,10000

Subtotal: 18,10000 18,10000

COST DIRECTE 29,61897
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,48095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,09992

P-40 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

Rend.: 755,107 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 14,91000 = 0,07898

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 0,04564

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,02417

Subtotal: 0,14879 0,14879

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 55,35000 = 0,07330

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 52,31000 = 0,06927

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 45,61000 = 0,06040

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 61,44000 = 0,56956

Subtotal: 0,77253 0,77253

Materials

B9H3U004 t Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

0,060      x 22,74000 = 1,36440

Subtotal: 1,36440 1,36440

COST DIRECTE 2,28572
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,11429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40001

P-41 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 320,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus b-60/70 1,000      x 305,00000 = 305,00000

Subtotal: 305,00000 305,00000
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COST DIRECTE 305,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,25000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 320,25000

P-42 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb
elastòmers, per a mescles bituminoses

Rend.: 1,000 462,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B055U010 t Betum asfàltic tipus b-55/70, modificat amb elastòmers 1,000      x 440,00000 = 440,00000

Subtotal: 440,00000 440,00000

COST DIRECTE 440,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 462,00000

P-43 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-1d sobre ferm nou

Rend.: 694,000 0,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,02148

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,02483

Subtotal: 0,04631 0,04631

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 24,17000 = 0,03483

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 32,48000 = 0,04680

Subtotal: 0,08163 0,08163

Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus ecr-1d

0,600      x 0,23000 = 0,13800

Subtotal: 0,13800 0,13800

COST DIRECTE 0,26594
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,27924

P-44 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ecr-2d-m sobre ferm nou

Rend.: 693,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,02152

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,02486

Subtotal: 0,04638 0,04638

Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 32,48000 = 0,04687

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 24,17000 = 0,03488

Subtotal: 0,08175 0,08175
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Materials

B055U330 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum,
tipus ecr-2d-m

0,500      x 0,37000 = 0,18500

Subtotal: 0,18500 0,18500

COST DIRECTE 0,31313
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32879

P-45 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb
conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa
ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum
residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

Rend.: 490,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 0,05882

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 0,01862

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,03516

Subtotal: 0,11260 0,11260

Maquinària

C1709G0U h Estenedora de granulat 1,000 /R x 34,58000 = 0,07057

C170E00U h Escombradora autopropulsada 0,500 /R x 32,48000 = 0,03314

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 55,35000 = 0,11296

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 24,17000 = 0,04933

Subtotal: 0,26600 0,26600

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ecr-1

0,500      x 0,21000 = 0,10500

B03H2002 t Barreja de sorres granítiques per a tractaments
superficials de paviments

0,022      x 9,86000 = 0,21692

Subtotal: 0,32192 0,32192

COST DIRECTE 0,70052
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03503

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73555

P-46 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locada segons plec de
prescripcions tènniques i detalls plànols

Rend.: 8,438 301,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 2,04195

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 1,76701

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 2,16283

Subtotal: 5,97179 5,97179
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Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 0,64707

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 0,30102

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 1,95900

Subtotal: 2,90709 2,90709

Materials

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4 0,010      x 80,19000 = 0,80190

BB12UCA1 m Barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers
de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació

1,000      x 277,11000 = 277,11000

Subtotal: 277,91190 277,91190

COST DIRECTE 286,79078
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,33954

COST EXECUCIÓ MATERIAL 301,13032

P-47 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus PMC2/10a, d'1,00
m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de
fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

Rend.: 5,107 534,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 2,91952

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 3,37380

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 3,57353

Subtotal: 9,86685 9,86685

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

1,000 /R x 5,46000 = 1,06912

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 0,49736

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 3,23673

Subtotal: 4,80321 4,80321

Materials

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4 0,010      x 80,19000 = 0,80190

BB12UCA5 u Extrem de barana metàl·lica, tipus PMC2/10a, tots els
elements galvanitzats en calent, inclòs elements de
fixació

1,000      x 493,29000 = 493,29000

Subtotal: 494,09190 494,09190

COST DIRECTE 508,76196
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,43810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 534,20006

P-48 GB12V001 m Substitució de les baranes en tauler d'estructura
existent, per barana metàl·lica tipus PMC2/10a,
prèvia adaptació dels extrems del tauler, inclou
desmuntatge de baranes, muntatge de barana
metàl·lica, i tots els treballs necessaris per a

Rend.: 1,000 458,64 €
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l'acondicionament al tauler de la nova barana.

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 GB2A0100 m Barrera movil sistema VGH-900 o similar, per a pas
de mitjana amb suplement de 2,5m fixats a cada
banda per fer transició amb barrera rígida o
semirrigida amb rodes en el tram central i punts de
fixació al fer ambos extrems, incloent obra civil i
col.locació

Rend.: 1,000 435,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BB12N701 m Barrera movil sistema VGH-900 o similar, per a pas
de mitjana amb suplement de 2,5m fixats a cada
banda per fer transició amb barrera rígida o
semirrigida amb rodes en el tram central i punts de
fixació al fer ambos extrems, incloent obra civil i
col.locació

1,000      x 415,10000 = 415,10000

Subtotal: 415,10000 415,10000

COST DIRECTE 415,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 20,75500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,85500

P-50 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separador, pal de perfil C-120 cada 4
m, elements de fixació, material auxiliar i captafars,
inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 24,760 23,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 1,20436

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 1,39176

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,73708

Subtotal: 3,33320 3,33320

Maquinària

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 0,97456

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 0,10258

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 0,24879

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 0,66761

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 0,17286

Subtotal: 2,16640 2,16640

Materials

BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, part proporcional de separador, pal C-120,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 16,80000 = 16,80000

Subtotal: 16,80000 16,80000
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COST DIRECTE 22,29960
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,41458

P-51 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNC2/120a, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de
perfil C-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi

Rend.: 10,640 54,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 1,71523

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 3,23872

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 2,80263

Subtotal: 7,75658 7,75658

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 0,57895

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 2,26786

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 0,23872

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 0,40226

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 1,55357

Subtotal: 5,04136 5,04136

Materials

BBM21021 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNC2/120a,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques de
secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars

1,000      x 39,33000 = 39,33000

Subtotal: 39,33000 39,33000

COST DIRECTE 52,12794
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,60640

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,73434

P-52 GB2AU120 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Rend.: 1,720 309,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 20,03488

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 17,33721

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 10,61047



MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT DE L´EIX TRANSVERSAL. CARRETERA C-25
TRAM: GURB - ESPINELVES
CLAU: DC-05068.7

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 19/06/15 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 47,98256 47,98256

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 3,58140

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 1,47674

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 /R x 36,79000 = 21,38953

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 2,48837

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 9,61047

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,10000 = 9,04070

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 14,02907

Subtotal: 61,61628 61,61628

Materials

BBM2U120 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 184,92000 = 184,92000

Subtotal: 184,92000 184,92000

COST DIRECTE 294,51884
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,72594

COST EXECUCIÓ MATERIAL 309,24478

P-53 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Rend.: 1,090 546,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 16,74312

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 27,35780

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 31,61468

Subtotal: 75,71560 75,71560

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 5,65138

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,10000 = 14,26606

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 /R x 36,79000 = 33,75229

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 3,92661

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 2,33028

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 22,13761

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 15,16514

Subtotal: 97,22937 97,22937

Materials

BBM2U130 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals C-100 o C-120, xapes de reforç,

1,000      x 347,44000 = 347,44000
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peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

Subtotal: 347,44000 347,44000

COST DIRECTE 520,38497
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 26,01925

COST EXECUCIÓ MATERIAL 546,40422

P-54 GB2AU574 m Barrera de seguretat metàl·lica doble, desmuntable,
tipus BMDDA2/120b, galvanitzada en calent, incloent
una tanca a cada costat del pal de secció doble ona,
part proporcional de separadors, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs massís de
60x60x150 cm amb excavació, formigó HM-20 i forat
per a enclavament de pal, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 2,037 190,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 16,91703

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 14,63918

A0112000 h Cap de colla 1,001 /R x 18,25000 = 8,96821

Subtotal: 40,52442 40,52442

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 /R x 36,79000 = 18,06087

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 3,02405

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,10000 = 7,63378

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 13,78000 = 6,76485

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 2,10113

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 1,24693

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,54000 = 1,51203

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 11,84585

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 8,11487

Subtotal: 60,30436 60,30436

Materials

BBM2U200 u Amortització de motlle metàl·lic per a encofrat de forat
en massís de formigó de barrera de seguretat
metàl·lica

0,500      x 20,03000 = 10,01500

B060U320 m3 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,250      x 60,59000 = 15,14750

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,040      x 22,85000 = 0,91400

BBM2U574 m Barrera metàl·lica doble, tipus BMDDA2/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanques, part
proporcional de separadors, pal tubular de 120x55
mm, tub per a encunyar pal, elements de fixació,
material auxiliar i captafars

1,000      x 54,16000 = 54,16000

Subtotal: 80,23650 80,23650
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COST DIRECTE 181,06528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,05326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,11854

P-55 GB2AV003 u Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de
perfil C-100 o C-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat

Rend.: 1,790 297,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 10,19553

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 19,25140

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 16,65922

Subtotal: 46,10615 46,10615

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 3,44134

C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 24,13000 = 13,48045

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 2,54000 = 1,41899

CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 1,000 /R x 4,28000 = 2,39106

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 1,000 /R x 36,79000 = 20,55307

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 33,06000 = 9,23464

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 31,10000 = 8,68715

Subtotal: 59,20670 59,20670

Materials

BBM2MA01 u Extrem de 8 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica de qualsevol tipus, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separadors, pals tubulars de 100 mm o 120x55
mm, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars

1,000      x 178,21000 = 178,21000

Subtotal: 178,21000 178,21000

COST DIRECTE 283,52285
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,17614

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,69899

P-56 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in
situ', tipus BHDEJ0/0a (NEW JERSEY o equivalent),
amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment acabada

Rend.: 14,558 48,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,25072

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 17,23000 = 2,36708

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 1,97967

Subtotal: 4,59747 4,59747
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Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 13,78000 = 0,94656

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,54000 = 0,21157

C1B0U001 h Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de
barrera rígida de formigó

1,000 /R x 105,33000 = 7,23520

Subtotal: 8,39333 8,39333

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 1,76000 = 0,17600

B0B2AU01 kg Acer corrugat b 500 s elaborat a mida 8,760      x 0,62000 = 5,43120

B060U430 m3 Formigó ha-25, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,450      x 61,38000 = 27,62100

Subtotal: 33,22820 33,22820

COST DIRECTE 46,21900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,31095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,52995

P-57 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 645,000 0,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 17,23000 = 0,08014

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 0,04623

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,02829

Subtotal: 0,15466 0,15466

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 0,00955

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 34,50000 = 0,05349

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 31,55000 = 0,04891

Subtotal: 0,11195 0,11195

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 0,55000 = 0,03300

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 1,12000 = 0,33600

Subtotal: 0,36900 0,36900

COST DIRECTE 0,63561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66739

P-58 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 395,208 1,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 14,91000 = 0,07545
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A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 17,23000 = 0,13079

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 18,25000 = 0,04618

Subtotal: 0,25242 0,25242

Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 34,50000 = 0,08730

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 6,16000 = 0,01559

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 31,55000 = 0,07983

Subtotal: 0,18272 0,18272

Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,122      x 0,55000 = 0,06710

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,640      x 1,12000 = 0,71680

Subtotal: 0,78390 0,78390

COST DIRECTE 1,21904
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,27999

P-59 GBB1N733 u Muntatge de panell lateral de qualsevol tipus en nova
ubicació, inclosos elements de fixació, col.locació del
suport i execució de la fonamentació, totalment
col·locada.

Rend.: 1,716 277,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 8,68881

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 10,04079

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 8,91608

Subtotal: 27,64568 27,64568

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 13,78000 = 19,27273

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,200 /R x 56,37000 = 6,56993

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,200 /R x 45,78000 = 5,33566

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 40,71000 = 23,72378

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,54000 = 1,79487

C1503U10 h Camió grua de 5 t 2,000 /R x 33,06000 = 38,53147

Subtotal: 95,22844 95,22844

Materials

BBMZU401 u Elements de fixació per a suport de senyals de trànsit 2,000      x 3,46000 = 6,92000

B060U310 m3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

2,300      x 58,27000 = 134,02100

Subtotal: 140,94100 140,94100
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COST DIRECTE 263,81512
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,19076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 277,00588

P-60 GBB1U036 u Placa d'acer galvanitzat de 120x120 cm, per a
senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 8,907 164,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 17,23000 = 1,93637

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 1,71775

Subtotal: 3,65412 3,65412

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,06000 = 0,92792

Subtotal: 0,92792 0,92792

Materials

BBM1U036 u Placa d'acer galvanitzat de 120x120 cm, d'indicacions
generals i carrils, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 152,18000 = 152,18000

Subtotal: 152,18000 152,18000

COST DIRECTE 156,76204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,83810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,60014

P-61 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 17,737 207,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 0,86260

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,97142

Subtotal: 1,83402 1,83402

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,06000 = 0,46598

Subtotal: 0,46598 0,46598

Materials

BBM1U103 u Placa triangular de 175 cm, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

1,000      x 195,50000 = 195,50000

Subtotal: 195,50000 195,50000
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COST DIRECTE 197,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,69000

P-62 GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada

Rend.: 14,452 166,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 1,05868

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 1,19222

Subtotal: 2,25090 2,25090

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 33,06000 = 0,57189

Subtotal: 0,57189 0,57189

Materials

BBM1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

1,000      x 155,32000 = 155,32000

Subtotal: 155,32000 155,32000

COST DIRECTE 158,14279
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,90714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,04993

P-63 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,311 52,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 6,45175

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 7,45565

Subtotal: 13,90740 13,90740

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 0,250 /R x 36,79000 = 3,97988

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 33,06000 = 2,86110

Subtotal: 6,84098 6,84098

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

3,200      x 7,03000 = 22,49600

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 55,43000 = 6,65160

Subtotal: 29,14760 29,14760
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COST DIRECTE 49,89598
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,49480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,39078

P-64 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

Rend.: 4,273 120,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 14,91000 = 5,23403

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 17,23000 = 10,08074

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 3,58062

Subtotal: 18,89539 18,89539

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 33,06000 = 4,25532

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,375 /R x 32,29000 = 2,83378

Subtotal: 7,08910 7,08910

Materials

BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit

2,600      x 7,03000 = 18,27800

BBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport

1,000      x 63,55000 = 63,55000

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,120      x 55,43000 = 6,65160

Subtotal: 88,47960 88,47960

COST DIRECTE 114,46409
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,18729

P-65 GBC1U118 u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

Rend.: 4,457 72,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 17,23000 = 9,66457

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 15,30000 = 3,43280

A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 14,91000 = 5,01795

Subtotal: 18,11532 18,11532

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,550 /R x 33,06000 = 4,07965

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,375 /R x 32,29000 = 2,71679

Subtotal: 6,79644 6,79644
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Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 55,43000 = 5,54300

BBMZU103 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x30x1,5 mm,
per a senyals de trànsits

2,250      x 6,03000 = 13,56750

BBC1U118 u Fita semiquilomètrica amb placa de 40x24 cm, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport

1,000      x 24,76000 = 24,76000

Subtotal: 43,87050 43,87050

COST DIRECTE 68,78226
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,43911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,22137

P-66 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Rend.: 32,019 4,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 0,53812

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,11399

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,46566

Subtotal: 1,11777 1,11777

Materials

BD5AU110 m Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 2,90000 = 2,98700

Subtotal: 2,98700 2,98700

COST DIRECTE 4,10477
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20524

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31001

P-67 GDD4N701 UD Embornal en obra de fàbrica. Inclòs formigó, encofrat
i reixa. Tot inclòs.

Rend.: 1,009 233,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 18,25000 = 9,04361

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,23000 = 17,07631

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 14,41000 = 28,56293

Subtotal: 54,68285 54,68285

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,070 /R x 79,97000 = 5,54797

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,54000 = 3,05253

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,300 /R x 32,29000 = 9,60059

Subtotal: 18,20109 18,20109

Materials

BD759000 M tub de formigó 2,000      x 4,54000 = 9,08000

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i

1,000      x 51,68000 = 51,68000
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granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

BD5ZK001 u reixeta metàl.lica amb marc, segons plànols 1,000      x 75,00000 = 75,00000

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 10,010      x 1,39000 = 13,91390

Subtotal: 149,67390 149,67390

COST DIRECTE 222,55784
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 11,12789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 233,68573

P-68 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de
l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i
cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

Rend.: 165,000 0,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 18,25000 = 0,02212

A0160000 h Peó 1,000 /R x 14,75000 = 0,08939

Subtotal: 0,11151 0,11151

Materials

BRZ0002 m Cinta bicolor de senyalització de plàstic 1,000      x 0,07000 = 0,07000

BRZ0001 u Estaca de replanteig 5x5 cm 0,100      x 0,44000 = 0,04400

Subtotal: 0,11400 0,11400

COST DIRECTE 0,22551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23679

P-69 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 96,778 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 18,25000 = 0,04714

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 17,23000 = 0,17804

Subtotal: 0,22518 0,22518

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 40,71000 = 0,42065

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 1,000 /R x 41,88000 = 0,43274

Subtotal: 0,85339 0,85339

Materials

BR34U003 t Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost 0,030      x 2,46000 = 0,07380

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,30000 = 0,60000

Subtotal: 0,67380 0,67380
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COST DIRECTE 1,75237
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83999

P-70 GR3PV001 m2 Trituració de branques i restes vegetals procedents
de l'esbrossi, incloent la seva addició a la terra
vegetal emmagatzemada

Rend.: 1,000 1,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-71 GR91N713 m2 Tractament tipus TF per a l'adequació de les
estructures de passos inferiors i d'obres de drenatge
com passos per a fauna, consistent en estès de 30
cm de terra vegetal, hidrosembra i el subministrament
i plantació de Cornus sanguinea i Viburnum lantana,
amb la grandària i la distribució que s'assenyalen en
Plànols i en PPTP

Rend.: 1,000 6,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-72 GR91V001 m2 Tractament tipus T0 consistent en estès de 30 cm de
terra vegetal

Rend.: 1,000 0,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 GR91V002 m2 Tractament tipus T1, consistent en estesa de 30 cm
de terra vegetal, hidrosembra i subministrament i
plantació de Quercus humilis, Pinus sylvetris, Cornus
sanguinea, Sarothamnus sacoparius i Viburnun
lantana, amb una densitat total de 1.200 pl/ha, amb la
grandària i distribució que s'assenyalen en Plànols i
PPTP

Rend.: 1,000 1,45 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-74 GR91V003 m2 Tractament tipus T2, consistent en estesa de 30 cm
de terra vegetal, hidrosembra i subministrament i
plantació de Quercus humilis, Pinus sylvetris, Cornus
sanguinea, Sarothamnus scoparius i Viburnun
lantana, amb una densitat total de 1.800 pl/ha, amb la
grandària i distribució que s'assenyalen en Plànols i
PPTP

Rend.: 1,000 1,98 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-75 GRN0001 m2 Adequació de superfície per a impermeabilització de
bassa de decantació amb geomembrana de PE de
gruix mínim 1.5 mm, reforçada amb geotèxtil no teixit
de 120 g/m2, col.locat sobre terreny prèviament
refinat a ma, lliure d'àrids > 2 cm, inloses parts
proporcionals d'ancoratges i d'obra necessària per a
l'entrada i desgüàs de les aigües, mesurada la
superfície executada

Rend.: 16,558 17,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 2,000 /R x 14,75000 = 1,78162

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 14,91000 = 0,90047

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 18,25000 = 0,11022

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 17,23000 = 0,10406

Subtotal: 2,89637 2,89637

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,100 /R x 32,29000 = 0,19501

Subtotal: 0,19501 0,19501
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Materials

B7720001 m2 Geomembrana de polietilè d'alta i baixa densitat
(HDPE/LDPE) amb cobertura de LDPE per ambdues
cares i estabilitzada contra radiacions UV, de gruix
mín. 1.5 mm

0,800      x 3,68000 = 2,94400

B7B10001 m2 Feltre geotèxtil no teixit de poliester amb un pes
mínim de 120 g/m2

0,800      x 0,43000 = 0,34400

BD5Z0001 u Part proporcionals d'elements de fixació, material
auxiliar i obra necessària per a la captació i desguàs
de les aigües en adequació superficial de bassa de
decantació

0,700      x 14,56000 = 10,19200

Subtotal: 13,48000 13,48000

COST DIRECTE 16,57138
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,82857

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,39995

P-76 GRN0003 m Execució de barrera per a la retenció de sediments. Rend.: 1,000 9,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR10N102 M barrera per a la retenció de sediments. 1,000      x 8,79000 = 8,79000

Subtotal: 8,79000 8,79000

COST DIRECTE 8,79000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,22950

P-77 GRNV0001 u Unitat de bassa de decantació amb mesurador i
corrector automàtic de pH, completament instal·lada,
incloent manteniment

Rend.: 1,000 18.461,18 €

______________________________________________________________________________________________________________
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J22R8200 u Seguretat i salut Rend.: 1,000 233.667,24 €

______________________________________________________________________________________________________________

J22R9200 u Expropiacions Rend.: 1,000 58.589,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

J22RC200 u Control de qualitat Rend.: 1,000 18.143,63 €

______________________________________________________________________________________________________________

J22RG300 u enllumenat Rend.: 1,000 54.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________



	  

	  

ANNEX 21. PRESSUPOST PEL 
CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 20. Pressupost pel coneixement de l’administració. 
  Pàg. 1 

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

Pressupost d’execució material (PEM) 1.945.094,97 € 
Despeses generals (13%) 252.862,35 € 

Benefici industrial (6%) 116.705,70 € 

Pressupost total abans d’iva  2.314.663,02 € 

IVA (21%) 486.079,23 € 

Pressupost d’execució per contracte 2.800.742,25 €  
 

 
Pressupost per a coneixement de l’administració 2.800.742,25 € 

 

 

Ascendeix el present Pressupost per a Coneixement de l’Administració, IVA 

inclòs, a l'esmentada quantitat de DOS MILIONS VUIT-CENTS MIL SET-

CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (2.800.742,25 
€) 

 

 

 



	  

	  

ANNEX 22. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
Desdoblament de la C-25. Subtram Gurb-Calldetenes. PK 183+100 al 183+900 

 Annex 22. Reportatge fotogràfic. 
  Pàg. ! 

En el present annex s’exposen les fotografies realitzades en les diferents 

visites a camp durant l’execució de les obres. 
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A Barcelona, juny de 2015 

Enginyera redactora del projecte 

 

 

 

Marta Carbonell Pous 
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