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Antecedents 

La ciutat d’Igualada va néixer poc temps abans de l’any 1.000 dC en un encreuament de camins. Des de 

la seva fundació, la ciutat ha estat un important nus entre les vies de comunicació terrestre que 

comuniquen d’est a oest i de sud a nord els territoris de Catalunya. Actualment, és l’encreuament entre 

dues importants vies: l’autovia A2 -que comunica Barcelona amb Lleida, Zaragoza i Madrid- i la carretera 

C-15 que comunica Manresa amb Vilafranca del Penedès i la província de Tarragona.  

Històricament, la ciutat d’Igualada ha tret molt més profit del flux comercial d’est a oest (de Barcelona a 

Lleida) que no pas de nord a sud. I, aquesta diferència entre els eixos de comunicació, es pot veure en el 

mapa de les carreteres on s’aprecia clarament com les diferents modificacions del traçat de l’autovia 

entre Lleida i Barcelona han fet que Igualada tingui diversos eixos urbans en la direcció est – oest 

(Rambla, Passeig Jacint Verdaguer, antiga N-II).  

Per tot això una de les finalitats del projecte és de posar solució i millorar una de les entrades i sortides 

de la capital de l’Anoia, Igualada, en el seu enllaç amb l’autopista A-2 per el seu costat oest. 

Concretament la que dóna entrada al barri de Fàtima tradicionalment obrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A principis de segle XXI Igualada i el seu conjunt de governs van apostar per una ciutat de serveis, al cap 

dels anys s’ha vist que l’aposta que s’havia fet no ha donat els resultats esperats, durant aquest període 

de temps es va descuidar de potenciar el sector industrial on Igualada havia estat una de les ciutats 

capdavanteres en aquest sentit concretament en el món de la pell i el gènere de punt. 

Igualada en aquest període de crisi general i en especial en el món de la construcció també ha patit un 

gran davallada. Les anteriors perspectives de creixement que s’havien adoptat en el POUM anterior 

preveien una gran nombre d’habitatges, concretament la zona on es vol desenvolupa el projecte, que és 

dels pocs terrenys propietat de l’ajuntament on s’hi preveu la construcció d’habitatge protegit. Malgrat 

això Igualada compta amb més de 2000 pisos buits. 

En els últims anys el canvi de perspectiva ha estat en la direcció oposada volen tornar als orígens on 

Igualada era una ciutat industrial molt viva. En aquest sentit  Igualada compta amb més de set segles 

d'història en l'adoberia de pells. Avui, una trentena d'indústries s’han convertit en referent mundial per 
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l'alta qualitat dels productes que fabriquen. Exporten el 70% de la seva producció a les principals 

marques internacionals del món del luxe. L'Ajuntament de la ciutat i el gremi d'adobers de la ciutat 

estan impulsant units el projecte Igualada, leather clúster Barcelona una iniciativa per fer més 

competitiu i consolidar encara més aquest àmbit industrial. Per això, se l'està dotant de les eines que li 

permetin enfortir-se: eines per a la innovació, la investigació, la formació de talent, la 

internacionalització i el creixement de les seves plantes de producció. Aquesta és una aposta estratègica 

per al creixement de la ciutat, que compta amb un total consens polític i que vol convertir Igualada en 

una ciutat singular per captar inversions en aquest moment econòmicament difícil. 

Per això s’han dut a terme diferents accions per a potenciar aquest projecte com  poden ser la 

inauguració de la nova universitat de Igualada dedicada a la enginyeria i els processos químics molt 

encaminats en el sector de la pell. La rehabilitació de l’adoberia Bella per a convertir-la en uns espai 

showroom, un lloc on poder veure les diferents propostes que tenen les manufactures igualadines. El 

setembre de 2014 es va inaugurar la nova Universitat de Igualada situada al pla de la Massa suposant el 

primer trasllat de les activitats que es duen a terme al centre de la ciutat amb la idea de reduir el trànsit 

de vehicles i convertir  el centre de la ciutat  en una zona de oci per als vianants.  Anteriorment el juny 

de 2013 es van iniciar les obres de rehabilitació de l’adoberia Bella per convertir-la en un espai de reunió 

i d’exposició, coincidint amb la celebració del Rec stores 09.  

El projecte està situat en una zona molt propera a la nova Universitat, uns 5 minuts a peu, a més de 

llindar amb el terreny programat per el nou polígon dels adobers.  

 

Àmbit de l’estudi 

Aquest terrenys estan inclosos dins d’un dels deu plans estratègics que vol impulsar la Generalitat de 

Catalunya, aquest en concret, que afecta els terrenys i la zona on es vol dur a terme el projecte es diu 

Projecte del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria aquest projecte engloba un conjunt de mesures. 

Una d’elles parteix de la premissa que Igualada actualment no té terreny industrial propi, aquest fet 

limita a la ciutat a rebre grans industries perquè puguin desenvolupar la seva producció aquí. En aquest 

sentit el nou polígon dels adobers inclòs dins el  Projecte del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria 

es troba en terrenys propietat de Jorba i Òdena. Igualada com a ciutat per a la realització d’aquest 

polígon es necessari també aportar un deu per cent de terrenys de zona verda i un cinc per d’espai per a 

equipaments. Aquest fet d’aportar zona verda i d’equipaments permetrà a la ciutat de Igualada de 

disposar del trenta per cent dels terrenys del nou polígon, poden oferir condicions optimes per a que 

s’instal·lin noves empreses a la ciutat i generin una activació de la economia a la ciutat i la comarca. 

Però tot això no és possible sense una modificació prèvia del PDU perquè el terrenys eren destinats a 

una zona ARE. El novembre de 2014 es va aprovar la modificació del PDU per a convertir el terrenys 

actuals planejats com a ARE  cap a una zona verda i de equipaments. 

Es tracta de una zona deshabitada pràcticament, al costat de un barri altament habitat, el terreny consta 

d’ un turó al mig amb massa forestal en un 20% tal i com explicarem més endavant.  

http://www.igualada.cat/ca/regidories/dinamitzacio-economica/sectors-estrategics/projecte-igualada-capital-europea-de-la-pell-de-qualitat
http://www.igualada.cat/ca/regidories/dinamitzacio-economica/sectors-estrategics/projecte-igualada-capital-europea-de-la-pell-de-qualitat
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Objectiu del projecte 

El projecte que explicarem i detallarem recau bàsicament en la necessitat d’arranjament d’una de les 

sortides de la ciutat d’Igualada juntament amb els terrenys que pertanyen al consistori. Tal i com hem 

dit anteriorment aquests terrenys estaven destinats a habitatge protegit, les condicions actuals de crisi i  

la gran quantitat de pisos buits que Igualada té, fan replantejar el projecte d’una manera més austera.  

Construir habitatges amb els seus carrers suposaria una inversió molt més costosa i molt difícil 

d’assumir. 

Paral·lelament fruit de la necessitat de potenciar la indústria a Igualada ha aparegut el gran Projecte del 

Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria. Així doncs la localització dels terrenys i la necessitat de 

millorar un espai força degradat són la base del projecte. 

La finalitat d’aquest estudi és la realització del projecte de traçat de l’enllaç del barri de Fàtima de 

Igualada amb la sortida oest de la ciutat cap a l’autovia A-2 a més de reurbanitzar els terrenys  que  

confronten amb l’enllaç donant-los-hi un nou ús més adequat als nous temps pensant en el  gran 

projecte de ciutat. Els principals motius del projecte són: 

- Arranjament de la sortida oest cap a l’autovia A-2 des de el barri de Fàtima. 

- Condicionar uns terrenys del consistori actualment en desús on s’utilitza de pàrquing 

sense control de camions i on s’hi provoquen abocaments descontrolats de brossa  i 

restes de construcció.   

- Adaptar als nous temps i a la situació actual de recessió l’ús del terreny passant 

d’habitatge protegit a sòl d’equipaments i de serveis. 

- Agrupar els factors esmentats anteriorment i ser partícip del projecte Igualada, capital 

Europea de la pell de qualitat, gràcies a la situació privilegiada d’aquest terrenys, molt 

pròxims a la nova Universitat i al costat del  nou polígon dels adobers. 
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Condicionants del projecte 

Cartografia i topografia 

Per a la realització del projecte s’ha utilitzat la cartografia de mapes que facilita l’ Institut Cartogràfic 

de Catalunya (ICC) amb una Base topogràfica amb escala 1:5.000. En l’ Annex 1. Cartografia i 

topografia també s’han inclòs els vèrtexs geodèsics propers a la zona d’estudi del projecte.   

 

Geologia i geotècnia 

La zona d’estudi es troba situada a la part sud de la depressió de la Conca d’ Òdena, a la part oest 

del terme municipal d’Igualada. Aquesta depressió inclou els municipis d’ Òdena, Igualada, 

Castellolí, la Pobla de Claramunt, Capellades, la Torre de Claramunt Vilanova del Camí, Santa 

Margarida de Montbui, Jorba i Sant Martí de Tous. Constitueix una gran depressió de forma circular 

envoltada de marjals tabulars que es prolonguen fins al peu dels altiplans de la serra de Queralt i 

Tossa de Montbui pel sud, els serrats de Claramunt i Castellolí a l’est, la serra de Rubió al nord i 

l’altiplà segarrenc a l’oest.  

La zona d’estudi es troba molt propera a la zona on es va soterrar la antiga riera de Fàtima i pels 

seus costat est i oest és envoltada per uns rierols afluents a aquesta. Al mig dels terrenys trobem un 

turó fruit de l’erosió d’aquestos al llarg dels anys. 

En l’ Annex 2. Geologia i geotècnia s’ha inclòs informació de la història geològica de la Conca d’ 

Òdena, situació geològica, estudi dels materials i litologia de la Conca d’ Òdena.    

 

Climatologia, hidrologia i drenatge 

Donada la situació geogràfica de l’àmbit d’estudi del projecte, el clima d’aquesta zona es pot 

incloure dins d’un conjunt de climes mediterranis que podem anomenar d’interior. Aquesta 

característica és determinada fonamentalment per la disposició general del relleu a Catalunya i pel 

caràcter de les pertorbacions que configuren el clima.  

Així, doncs, la climatologia a la zona de la Conca d’ Òdena accentua l’estabilitat atmosfèrica. A l’ 

hivern, amb una situació anticiclònica, les masses d’aire fred s’acumulen en sectors més deprimits 

determinant un clima molt dur. En canvi, a l’estiu, l’aïllament respecte dels vents marins comporta 

un caldejament que dóna lloc a importants moviments convectius, que en alguna ocasió provoquen 

precipitacions. I, si s’observa la situació de la Conca d’ Òdena respecte de la resta de la Depressió 

Central, es veu que intercepta els efectes suavitzadors de la influència marina, fet que implica que 

els registres mínims de la Conca d’ Òdena siguin molt menors que els de la Plana Vic o de la zona 

nord de la comarca de l’Anoia.  

Pel que fa a la xarxa hidrogràfica, la Conca d’ Òdena és banyada pel riu Anoia que dóna nom a la 

comarca. Aquest riu, que neix a la part nord de la comarca, forma una vall caracteritzada per un 

seguit de torrenteres sense curs d’aigua regular, que van excavant aquests materials suaus formant 

fondalades, que drenen els vessants d’aquesta zona fins a confluir a la vall principal. A partir de 

Jorba, però, el riu Anoia s’obre pas per la Conca d’ Òdena i en aquest lloc es converteix en una 
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àmplia plana, fons de la conca d’erosió. Aquí rep una sèrie de rieres que han anat excavant els 

costats de la conca, com són la riera de Montbui, Òdena i Castellolí.  

Finalment, pel que fa a les precipitacions, a la Conca d’ Òdena es mantenen pels volts dels 600 mm, 

superiors a les d’altres indrets de la part més propera a la Segarra, però bastant inferiors a els que 

s’enregistren en alguns punts més al sud de la comarca.  

En l’ Annex 3. Climatologia, hidrologia i drenatge s’ha inclòs informació de la climatologia, l’ 

hidrologia i el drenatge a la Conca d’ Òdena.    

 

Situació socioeconòmica 

L’Anoia s’ha caracteritzat sempre per ser una comarca industrial. El tèxtil, la pell i el gènere de punt 

havien fet de la comarca una referència en aquests sectors. Amb la liberalització del mercat, 

l’arribada de productes confeccionats al països de l’est i la crisi econòmica, aquests sector han vist 

tancar gran part de les fàbriques i han passat a tenir més importància sector com la metal·lúrgia, 

químics, paper i la construcció però sense haver solucionat el principal problema de la comarca: la 

desocupació. Així doncs la comarca i concretament Igualada van apostar per una ciutat de serveis 

on amb els temps no ha acabat de funcionar.  

Des de mitjans de la dècada passada, la Conca d’ Òdena, i la comarca en general, han liderat els 

índexs de desocupació fruit de la crisi del sector tèxtil i de la pèrdua del teixit industrial. Ni el 

manteniment del sector agrícola ni la pujada de l’ocupació en el sector servei no han aconseguit, de 

moment, que aquest territori hagi sortit dels primers llocs en el rànquing de comarques amb més 

desocupació.  Ara amb l’entrada del nou consistori es vol tornar als orígens on Igualada era una 

ciutat viva, treballadora i amb gran quantitat de indústries. Aquestes mesures no són altres que 

reduir la desocupació i activar altre cop l’economia de la ciutat i de la conca d’ Òdena. 

Així, al problema de la desocupació s’hi suma la manca de bones comunicacions amb transport 

públic amb els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la falta de lideratge i unió dels 

municipis de la comarca, les poques perspectives de futur del sector agrícola català, un envelliment 

progressiu de la població i la falta d’oportunitats dels joves de la comarca de l’Anoia a nivell laboral.  

Com a sumari, es podria dir que a la situació de crisi econòmica general del país, a la comarca de 

l’Anoia se li sumen els dèficits històrics de la comarca (bones comunicacions amb transport pública 

amb Barcelona, poca unió dels municipis que en formen part i l’envelliment progressiu de la 

població). Tot i així el futur no es tan negre com sembla,  Igualada segueix sent una ciutat viva i amb 

molta gent amb ganes de fer coses, fruit d’això en els darrers anys han aparegut projectes que 

posen a la ciutat d’ Igualada al ulls de tothom. 

Rec Experimental Stores és un concepte retail. És la transformació efímera d’un vell barri industrial, 

el barri del Rec, a Igualada. Dues vegades l’any, i només durant quatre dies les velles fàbriques i 

adoberies es converteixen en pop up Stores de moda on marques de primer nivell hi venen els seus 

estocs i mostraris a preu únics. En l’última edició van atraure més de 90.000 persones. Aquest 

projecte té com objectiu la revitalització del barri del Rec. 

També trobem la Urban Running organitzada pels comerços de la ciutat. Durant aquest cap de 

setmana i de forma excepcional els comerços estan oberts fins a la matinada i s’organitza una cursa 
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pel centre de la ciutat. El European balloon festival, la festa del vi i un llarg etc d’activitats que 

promouen la vida econòmica i social de la ciutat. 

Així el projecte proposat s’abraça dins un conjunt de mesures per activar la economia tenint present 

les situació socioeconòmica del moment i les dificultats que travessa la ciutat. 

  Estudi d’alternatives 

 

El Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena, aprovat el febrer del 2009, preveia l’arranjament de la 

zona del projecte per a millorar una de les sortides de Igualada i alhora els terrenys que confronten amb 

l’enllaç destinar-los a ús per a habitatge protegit. 

Aquest fet ha portat a l’autor del projecte a tenir dues alternatives que  estudiar la possibilitat 

d’arranjament de la zona construint habitatge protegit o per altra banda la d’habilitar aquest espai com 

a terreny d’ús per a equipaments i zona verda. 

Finalment es va decidir apostar per a l’arranjament de la zona i donar un nou ús als terrenys en aquest 

cas un ús per a equipaments i serveis. Això permet fer un projecte molt més auster, adaptant-lo als 

temps actuals i alhora dur a terme el nou model de ciutat que s’està intentant de potenciar. Per saber-

ne més podeu consultar a l’Annex número 4. Estudi d’alternatives. 

 

Característiques tècniques 

Trànsit 

L’enllaç entre el barri de Fàtima i la rotonda que enllça amb la N-II d’Igualada es dissenyarà per un 

trànsit de 1050 vehicles/dia, amb un percentatge de vehicles pesats del 15 %. 

Amb aquestes dades, i prenent com a referència la normativa vigent (Instrucció 6.1 i 6.2 IC de 

seccions de ferm i Ordre Circular 10/2002), s’obté que la categoria de tràfic pesat de la carretera 

projectada és de tipus T32, en funció de la qual es dimensionarà el ferm de la carretera. 

Així mateix, també s’ha fet la pertinent comprovació de la normativa per analitzar el nivell de servei 

de la carretera per tal que al cap de 20 anys sigui del nivell de servei D. Per a més informació 

referent al trànsit, es pot consultar l’Annex número 8. Trànsit. 

 

Traçat 

Pel que fa al traçat, s’ha dissenyat com una carretera convencional de calçada única amb un carril 

per cada sentit de circulació i una velocitat de projecte de 50 km/h. Els paràmetres bàsics de la via 

han estat dissenyats d’acord amb la Normativa 3.1 IC Trazado de la Instrucció de Carreteres del 

Ministeri de Foment. Per a més informació referent a característiques del traçat, es pot consultar 

l’Annex número 6 Càlcul analític del traçat i característiques geomètriques. 

Les dades bàsiques per a la realització de l’enllaç són: 
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 Paràmetres generals 

Tipus de xarxa:    Urbana 
Tipus de via:    Convencional 
Tipus de terreny:    Ondulat 
Velocitat de projecte:   50 km/h     
 
 

  Paràmetres de traçat en planta 

Radi mínim:    151,3 m 
Longitud màxima en recta:    259 m 
 
 

 Paràmetres de traçat en alçat 

Rampa màxima:    8  % 
Acord vertical convex mínim:  Kv= 1.150 
Acord vertical còncau mínim:  Kv=1.400 
 

 Paràmetres geomètrics de la secció transversal 

ENLLAÇ / LATERAL 

Calçada:    7 m 
Voral dret:     1,5 m 
Voral esquerra:    1,5 m 
 

  ROTONDA  

Diàmetre interior :   16 m 
Diàmetre exterior    30 m 
Calçada:    7   m 
Voral:     1,5 m 

 
Secció Tipus 
 
La secció tipus es pot veure ens el plànol número 37. 

 

Ferm 

Les capes que formaran la secció de ferm de la caçada, seguint un ordre de menor a major 

profunditat, seran les següents:  

- Capa de trànsit d’aglomerat asfàltic en calent tipus M-10 (60 kg/m2) de 3cm de gruix 
amb betum BM-3c modificat amb elastòmers (5,5%).  

- Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 
- Capa de intermèdia d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 (2.3T/m3 i granulat 

calcari) de 7 cm de gruix amb betum B-60/70 (4,3%).  
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics amb emulsió 

bituminosa ECR+1 Reg d’adherència tipus ECR-1 + Reg d’adherència ECR-1d.  
- Capa de base de sòl-ciment SC20 de 22 cm de gruix 
- Reg de curat ECR-1. 
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 I, per sota de les capes del ferm es col·locarà: 

Capa d’esplanada sòl estabilitzat S-EST3 de 30 cm de gruix 

 
Per a saber-ne més de les particularitats de les capes de ferm en els vorals, camins i obres de 
fàbrica es troben a l’Annex número 7. Estudi del ferm i paviment. 

 
 

 
Drenatge 
 
Havent obtingut els resultats obtinguts a l’estudi de la climatologia, hidrologia i drenatge de la zona, 
s’ha dimensionat la xarxa de drenatge longitudinal i transversal de la carretera detallat a l’Annex 
número 3. Climatologia, hidrologia i drenatge.  
 
 
 

Senyalització i barreres 
 
Per tal de fer la corresponent protecció i senyalització de l’obra i del projecte, s’ha especificat les 

característiques a l’Annex número 17  Senyalització, seguretat i abalisament . 

 
 
 
 

Estudi d’Impacte Ambiental 

L’objecte d’estudi d’aquest treball és l’anàlisi dels diferents paràmetres de caràcter ambiental que es 

poden veure afectats per l’execució de les obres de construcció d’urbanització de la prolongació de la 

ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió anb l’N-II. Amb aquest objectiu, s’ha estudiat tant les 

característiques inicials del medi com els possibles impactes que la construcció de l’obra tindrà en 

l’entorn, per tal de poder establir mesures protectores i correctores del medi.  

Per a estudiar-ho amb profunditat, l’Annex número 15. Estudi d’Impacte Ambiental es dedica a valorar 

l’ abans i el després de la construcció a l’entorn natural.  

 

Estudi de Seguretat i Salut 

Per tal d’acatar el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, en aquest projecte s’inclou un 

Estudi de Seguretat i Salut, a l’Annex número 16. Estudi de Seguretat i Salut, on es recullen les mesures 

preventives adients per tal que el ric que suposa construir una obra sigui minimitzat. 

Expropiació habitatge 

Pel que fa a l’habitatge que està inclòs dins el projecte i el qual es veu afectat s’ha proposat un proposta 

d’expropiació dels terrenys així com una compensació econòmica pel propietari de l’immoble. Es pot 

trobar la resta d’informació a l’Annex número 17. Expropiació habitatge existent. 
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Termini d’obra 

Per tal d’acatar l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 i de l’article 124 1e del Reial Decret Legislatiu 

2/2000 s’ha inclòs el Pla d’Obra en el corresponent Annex número 10. Termini d’obra mitjançant un 

diagrama de barres. D’aquesta manera, s’ha previst un termini per a l’execució de 8 mesos. 

 

 

Justificació de preus 

La corresponent justificació de preus del projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de 

Fàtima i de la rotonda de connexió amb l’N-II d’Igualada es pot trobar a l’Annex número 11. Justificació 

de preus.  

 

Pla de control de qualitat 

El Pla de control de qualitat. Es pot trobar a l’Annex número 9. Pla de control de qualitat. 

 

Pressupost de l’obra 

Per tal de realitzar el pressupost de l’obra, s’han aplicat els valors dels amidaments i els preus unitaris 

del Quadre de Preus, obtenint així un Pressupost d’Execució Material (PEM) de dos milions dos-cents 

trenta-quatre mil tres-cents quatre euros amb seixanta-dos cèntims (2.234.304,62€). 

El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) s’ha obtingut incrementant l’anterior pressupost un 13% 
en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda 
s’ha afegit un 21% en concepte d’ Impost de Valor Afegit (IVA) resultant, finalment, un total de dos 
milions sis-cents cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (2.658.822,50 €). 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM)     2.234.304,62 € 
Despeses Generals (13%)          290.459,60 € 
Beneficis Industrials (6%)           134.058,28 € 

Subtotal        2.658.822,50 € 
IVA (21%) sobre el subtotal         558.352,73 € 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC)      3.217.175,23 € 
 

Es pot trobar a l’Annex número 12. Pressupost de l’obra. 

 
 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 
 
Per tal de realitzar el pressupost per al coneixement de l’administració, s’han aplicat al Pressupost 
d’Execució per Contracta (PEC) els augments corresponents deguts a Control de Qualitat i Expropiacions. 

 
 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC)     3.217.175,23  € 
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Pressupost del Control de Qualitat             18.155,09€ 
Pressupost de les Expropiacions           250.000,00 € 
Pressupost per al Coneixement de l’ Administració (PCA)     3.395.330,32 € 

 
El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) ascendeix a la quantitat 
total de tres milions tres-cents noranta-cinc mil tres-cents trenta euros amb trenta-dos 
cèntims (3.395.330,32€). 
 
Es pot trobar a l’Annex número 13. Pressupost per al Coneixement de l’Administració. 

  
 

Classificació del contractista 

Per tal d’acatar els articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2011 del 12 d’octubre de 

2011, es proposa a continuació la classificació exigida als contractistes: 

Grup Subgrup 

A – Moviment de terres i perforacions 2 - Explanacions 

G – Vials i pistes 4 – Amb paviments de mescles bituminoses  

B- Ponts, viaductes i grans estructures 2 – De formigó armat 

 

Feta la classificació per grups i subgrups, caldrà analitzar a quina categoria pertany l’obra. 

Les categories de contracte d’obres, determinades per la seva anualitat mitjana a les que s’ajustarà la 

classificació de les empres, seran les següents: 

Categoria Anualitat mitjana Categoria Anualitat mitjana 

A < 60.000 € D 360.000 € - 840.000 € 

B 60.000 € - 120.000 € E 840.000 € - 2.400.000 € 

C 120.000 € - 360.000 € F 2.400.000 € < 

 

La categoria de la que formarà part el projecte serà F.  
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Documents que integren el projecte 

DOCUMENT NÚMERO  1 - MEMÒRIA I ANNEXOS  
- MEMÒRIA 
 
- ANNEXOS 

1. Cartografia i topografia 
2. Geologia i geotècnia  
3. Climatologia, hidrologia i drenatge 
4. Estudi d’alternatives 
5. Planejament urbanístic 
6. Càlcul analític del traçat i característiques geomètriques 
7. Estudi del ferm i paviment 
8. Trànsit 
9. Pla de control de qualitat 
10. Pla d’obra 
11. Justificació de preus 
12. Pressupost de l’obra  
13. Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
14. Recull Fotogràfic 
15. Estudi d’Impacte Ambiental 
16. Estudi de Seguretat i Salut 
17. Expropiació habitatge existent 
18. Senyalització, seguretat i abalisament 

19. Entrevista alcalde Igualada Marc Castells 

20. Actualitat retalls de premsa. 

 
 
DOCUMENT NÚMERO 2 – PLÀNOLS 

1. Índex  
2. Situació actual 
3. Planta projectada 

a. Enllaç 
b. Rotonda 
c. Lateral 

4. Perfil longitudinal enllaç 
5. Perfil longitudinal lateral 
6. Seccions transversals 

a. Enllaç 
b. Lateral 

7. Secció tipus 
8. Ferm i paviment 
9. Seguretat i Salut 
10. Senyalització 
11. Enllumenat 
12. Drenatge  
13. Acabats  
 

DOCUMENT NÚMERO 3 – PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  
1. Aspectes generals 
2. Materials bàsics 
3. Unitats d’obra, procés d’execució i control 
4. Varis 
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DOCUMENT NÚMERO 4 – PRESSUPOST 

1. Amidaments 
2. Quadre de preus número 1 
3. Quadre de preus número 2 
4. Resum del pressupost 
5. Pressupost general 

 

 

 

 

Conclusió 

Amb tot el que s’ha exposat en la present Memòria i els seus annexes així com en la resta de documents 

que integren el projecte de traçat, es creu suficientment definit i justificat i s’eleva a la consideració de 

la superioritat.  

 

Barcelona, juny de 2015 

L’estudiant autor del projecte 

 

         Antoni Casas Alemany 
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ANNEX NÚMERO 1 

Cartografia i topografia 
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Cartografia utilitzada 

Per a la realització del projecte s’ha utilitzat la següent cartografia: 

- Mapa topogràfic de Catalunya (full 276-117). Base topogràfica a escala 1:5.000.                       

Facilitat per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

- Mapa topogràfic de Catalunya (full 69-30). Base topogràfica a escala 1:25.000.                       

Facilitat per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

 

Vèrtexs geodèsics de la zona 

A continuació s’inclouen els vèrtexs geodèsics propers a la zona d’estudi. S’han triat els tres vèrtexs que 

han servit de referència per a la cartografia utilitzada i que, tot seguit, es detallen: 

- Fitxa del vèrtex geodèsic de La Tossa de Santa Margarida de Montbui. Punt de color 

negre a la part inferior esquerra del mapa.  

- Fitxa del vèrtex geodèsic del Castell de Claramunt de la Pobla de Claramunt. Punt de 

color vermell al centre de la part inferior del mapa. 

- Fitxa del vèrtex geodèsic del Puig Aguilera d’ Òdena. Punt de color blau al centre de la 

part superior del mapa. 
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Fitxa del vèrtex de La Tossa de Montbui   
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Fitxa del vèrtex del Castell de Claramunt   
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Fitxa del vèrtex del Puig Aguilera   
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ANNEX NÚMERO 2 

Geologia i geotècnia 
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1.- Introducció 

La Depressió Central catalana és constituïda en la seva major part per materials recents de l’era terciària 

i quaternària. Aquests materials foren dipositats en un mar que ocupava la zona compresa entre els 

Pirineus i l’antic Massís Catalano-balear, els últims vestigis del qual són els relleus antics, paleozoics, del 

Sistema Mediterrani. De l’antiga mar interior procedeix, precisament, el nom de la capital de la comarca 

de l’Anoia, Igualada, que en el seu origen es deia Aqualata que vol dir “lloc amb aigua plana”. A aquesta 

mar confluïen uns rius pirinencs, amb una clara orientació nord - sud, molt semblants a la xarxa actual 

que descendeix dels Pirineus cap a l’ Ebre, i uns rius que, provinents d’aquest gran Massís Catalano-

balear, desembocaven en aquest mar interior i tenien una orientació contrària a la xarxa mediterrània 

actual. 

Aquesta doble xarxa hidrogràfica, amb una potent activitat erosiva a causa del rejoveniment del relleu 

derivat dels inicis del plegament alpí, anava dipositant els materials arrossegats en aquest mar interior. 

Primer, els materials més grossos, en forma de grans masses de conglomerats que envoltaven la 

Depressió Central, que no són més que enormes cons de dejecció d’antics rius avui ja desapareguts. 

Després, els materials més fins quedaven dipositats mar endins, formant posteriorment les capes de 

calcàries eocèniques i margues gris-blavenques que tant abunden a la Depressió Central catalana i, en 

concret, a la Conca d’ Òdena. 

Posteriorment, a causa del plegament alpí, aquesta mar queda tancada i es converteix en un gran llac 

interior, que va reduint la seva extensió gradualment. És en aquest moment quan es dipositen, per 

evaporació i precipitació, capes de sals i de guixos. A mesura que aquest llac es fa cada vegada més 

petit, als dipòsits calcaris i margosos de l’eocè succeeixen dipòsits d’argiles i de gresos, de color rogenc, 

típics de l’oligocè , que també són força abundants a la Conca d’ dena. 

D’aquesta manera, a la fi de l’era terciària, quan ja queda al descobert, la Depressió Central, i la Conca d’ 

Òdena no n’és una excepció, resta constituïda per unes capes eocèniques de sediments marins 

(calcàries nummulítiques, margues...) i per unes capes oligocèntriques rogenques d’origen lacustre 

(conglomerats, gresos, argiles...).  

 

 

2.- Estudi geològic 

Els materials procedents d’aquesta mar interior, molt heterogenis en quant a la seva formació i a la seva 

composició, tenen en general la característica comuna de ser materials tous, relativament poc 

consistents i, per tant, fàcilment erosionables. Precisament, aquesta labor erosiva, a la Conca d’ Òdena 

ha estat duta a terme pel riu Anoia, que com la resta de rius que neixen a la Catalunya Central, tenen un 

règim molt irregular, lligat al caràcter mediterrani del clima, i que, a causa de tenir un nivell de base 

baix, tenen una forta erosió regressiva.  

Aquesta característica, l’erosió regressiva, ha fet que a la Conca d’ Òdena hi dominin els materials tous. 

Entre els diferents exemples de materials de poca duresa hi trobem:  
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- Margues gris-blavenques de l’ oecè al fons de la Conca d’ Òdena. Estan molt 

desenvolupades les formes típiques de badlands. 

- Conglomerats, argiles i gresos de color rogenc, de l’oligocè, molt abundants tant a la 

Conca  com a la resta de la comarca de l’Anoia. 

 

3.- Situació geològica 

Observant la ressenya que es mostra a la dreta, i fixant-se en la 

tonalitat cromàtica del mapa, podem veure que el terreny on es 

projecte la construcció de l’enllaç amb Fàtima es tracta d’un 

material Bartonià. La majoria d’aquest material (especificat amb les 

inicials PEm) es tracta de Margues blaves, fossiliferes amb limolites 

vermelles i, en menor mesura a la part inferior de l’ imatge , 

(especificat amb les inicials PEc) es tracta de Calcàries 

biomicritiques.  

Cartografia temàtica. Sèrie geologia. Mapa geològic comarcal de Catalunya. Full 6 (comarca de l’Anoia). 

Document extret de l’ Institut Geològic de Catalunya (ICG). Escala 1:50.000. 
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4.- Litologia 

Per poder analitzar les característiques de la litologia de l’àmbit d’estudi del projecte de reurbanització 

del barri de Fàtima, s’utilitza el mapa de grups litològics de Catalunya extret l’ Institut Geològic de 

Catalunya (IGC).  

Observant la ressenya que es mostra a la dreta, i fixant-se en la 

tonalitat cromàtica del mapa, podem veure que el terreny on 

es projecte la construcció de l’enllaç amb el barri de Fàtima es 

tracta del grup litològic de Mixtes i calcàries. La majoria 

d’aquest material (especificat amb les inicials DmC - Mx/Ca) es 

tracta de Gresos i margues i, en menor mesura, (especificat amb les inicials DhC – Mx/Ca) es tracta de 

Lutites, margues, gresos i calcàries.  

Mapa de grups litològics de Catalunya. Document extret de l’ Institut de Geologia de Catalunya (IGC). 

Escala:1:250.000. 

 

 

5.- Conclusions 

Les característiques geològiques de la zona d’estudi del projecte reuneixen aquestes característiques: 

- Característiques geològiques: la majoria del material trobat a la zona són Margues blaves, 

fossilíferes amb limolites vermelles i, en menor mesura, calcàries biomicrítiques.  
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- Característiques litològiques: el material que s’ha trobat són gresos i margues i, en menor 

mesura, Lutites i calcàries.  
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ANNEX NÚMERO 3 

Climatologia, hidrologia i drenatge 
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1.- Climatologia 

Com s’ha comentat abans, la climatologia a la zona de la Conca d’ Òdena es caracteritza per l’estabilitat 

atmosfèrica. Així, la temperatura mitjana a la zona del projecte oscil·la pels volts dels 14° C. Els valors 

mínims diaris superiors als 10° C no s’enregistren fins a mitjans mes de març. Durant l’estiu, la màxima 

diürna pot arribar als 39° C. A partir d’aquest moment, les temperatures s’eleven ràpidament, i no 

tornen a baixar fins al començament de l’octubre (17° C) i per sota dels 10° C fins a la fi del novembre. 

Durant l’ hivern, les mínimes acostumen a ser negatives durant la nit i, alguns dies, durant els mesos de 

gener i febrer, també poden ser per sota dels 0° C les temperatures màximes diürnes durant alguns dies. 

Així, s’acostumen a produir uns quaranta dies de glaçades durant l’any (de desembre a març). 

Finalment, d’aquestes dades es pot deduir que en aquesta zona la primavera i la tardor són dues 

estacions curtes.  

Aquestes dades de la 

Conca d’ Òdena són molt 

similars a les de l’ Institut 

d’Estadística de 

Catalunya (corresponents 

a l’any 2010) del municipi 

d’Igualada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitud(m) 

Mitjana 

anual 

Mitjana 

de 

màximes 

Mitjana 

de 

mínimes 

Màxima 

absoluta 

Mínima 

absoluta 

312 13,9 19,2 9,5 34,6 -3,4 
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Meteorologia. Observacions principals. Dades extretes de l’ Institut d’Estadística de Catalunya (IdesCat). 

 

2.- Dades de pluviometria 

Pel que fa a les precipitacions, com també s’ha comentat abans, es situen pels volts dels 600 mm. Tot 

seguit, per tal de veure quina és la distribució de precipitacions al llarg de l’any s’exposa un gràfic amb la 

precipitació (en mil·límetres) en funció del mes de l’any. Cal comentar, però, que l’any 2010 va ser un 

any especialment plujós (729,4 mm) i que, per tant, les quantitats no són del tot representatives del que 

acostuma a ser la precipitació mensual a Igualada tot i que, el que si que és realment representatiu, és la 

distribució.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en el gràfic, la distribució anual de precipitacions es caracteritza per un màxim 

equinoccial, amb un clar predomini de la tardor. Durant aquesta estació plou un 35% del total de les 

precipitacions de l’any, mentre que a la primavera hi plou un 26% (sumades representen un 61% del 

total de les precipitacions de tot l’any). Finalment, cal comentar que un 21% corresponen a les pluges 

d’estiu.   

Pluviometria. Precipitació mensual a Igualada (any 2010)
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3.- Hidrologia 

La xarxa hidrogràfica, formada pel riu Anoia i la resta d’afluents –rieres, rierols, torrents...-, com s’ha 

comentat abans, és un riu amb un cabal molt reduït i molt estacional (com la resta de rius que neixen a 

la Depressió Central). Pel que fa al registre total anual de precipitació corresponent al riu Anoia (en 

concret, al pas per Sant Sadurní d’Anoia) va ser durant l’any 2010 de 43,9 hm³, que corresponen a un 

cabal mitjà de 1,4 m³/s. 

Tot seguit, en el gràfic d’aigua aportada pel riu Anoia (en hm³) en funció de l’estació de l’any, es pot 

comprovar com és durant les estacions de primavera (amb 14,3 hm³) i tardor (amb 11,4 hm³) en les que 

el cabal del riu és superior i, a l’altra banda, les estacions d’hivern (amb 9,4 hm³) i estiu (amb 8,9 hm³) 

amb un cabal menor. 
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Finalment, el darrer aspecte a analitzar pel que fa a l’ hidrologia de la zona ha estat la zonificació de 

l’espai fluvial i la situació de les zones de risc inundables. Es pot observar el plànol corresponent a la 

darrera pàgina d’aquest Annex (ha estat extret dels documents del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ 

Òdena). 

 

4.- Drenatge transversal 

Per l’estudi del drenatge transversal s’ha utilitzat el cabal de càlcul per al dimensionament de l’obra de 

drenatge el corresponent a un període de retorn de 500 anys. Les obres de drenatge s’han projectat 

amb elements de formigó armat (tubs, marcs o voltes) amb unes pendents que assegurin unes velocitats 

del flux inferiors a 6,0 m/s.  

Pel que fa als elements constructius, les dimensions no seran inferiors a 2,0 metres llevat que el      

sigui inferior a 3,0 m³/s. En aquest cas, les dimensions s’ajustaran a la taula donada en l’apartat 5.2.2.3 

de la instrucció 5.2-IC, pàgina 53, on es dona la dimensió mínima de l’obra en funció de la seva longitud. 

D’acord amb la taula 1-1 de la Instrucció 5.2-IC, el resguard mínim considerat entre la cota de la rasant 

de la carretera o dels ramals d’enllaç i la màxima alçada d’aigua a l’entrada de l’obra de drenatge és de 

0,5m degut a que les vies afectades tenen una intensitat de circulació alta. 

Si s’analitza el dany a tercers, examinades les característiques de les lleres desguassades i les possibles 

afeccions provocades per les avingudes, s’estima que els danys no seran catastròfics, pel que es 

considera admissible la sobreelevació originada per una obra de drenatge si es compleix una de les dues 

condicions següents, segons l’apartat 1.5.3.1 de la Instrucció 5.2-IC:  

- La sobreelevació és inferior a 50 cm. 

- La superfície afectada per la sobreelevació, expressada en hectàrees, és inferior a 0.15 

vegades la llum de pas (amplada de l’obra de drenatge), expressada en metres. 

Dimensionament 

El mètode de càlcul que s’ha utilitzat és, amb el diàmetre inicial i el cabal de càlcul, realitzar un anàlisi 

hidràulic de cada obra relacionant l’altura a l’entrada del desguàs amb el cabal de descàrrega. Per 

determinar si el conducte flueix ple, o parcialment ple, es necessari trobar la situació de la secció de 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

Tardor Hivern Primavera Estiu

Aigua aportada             

(en hm³)             



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb l’N-II 

 

32 

 

control. Aquesta secció representa el punt crític del sistema i les característiques del flux principal es 

determinen per ell i per la seva ubicació, podent estar a l’entrada o la sortida. Sempre que el control 

estigui a l’entrada, la relació de l’altura de l’aigua en ella és independent del fregament, longitud i 

condicions de la sortida del conducte.  

 

Càlcul hidràulic 

El procediment seguit en el càlcul de cada obra de drenatge es basa en determinar en primer lloc el 

nivell de lamina d’aigua (He) a partir del control d’entrada segons 5.3.2.1 de la Instrucció 5.2-IC. El 

control de sortida no resulta determinant en cap cas. En totes les obres de drenatge, el nivell a l’entrada 

es manté inferior a 1,2 vegades l’alçada de l’obra de drenatge.  

 

Els càlculs realitzats han permès extreure les següents dades: 

         
  

 
 . Per tant, es dimensionarà amb un tub de formigó de 2,0 m de diàmetre. 

He = 1,71m. L’aigua entra endegada mitjançant una rasa a un pou de 2,28m de profunditat. 

No es produeix sobreelevació de la làmina d’aigua.  

 

En definitiva, l’obra a construir pel que fa a drenatge transversal serà una obra de drenatge TFΦ2,0m, 

amb pendent 1,5% i una longitud de m que es col·locarà en el PK 0+ ... . 

5.- Drenatge longitudinal 

S’estudien en aquest apartat les solucions al drenatge longitudinal de la plataforma. Aquest permet 

evacuar l’escorrentia que s’hagi originat sobre la carretera i la que precedeixi dels marges que aboquen 

a la mateixa. La xarxa de drenatge longitudinal consta bàsicament per les cunetes de desmunt, les 

cunetes de guarda de talussos, els col·lector i drens, les vorades, les baixants, els embornals, etc. 

S’inclouran també en aquest apartat les obres transversals de drenatge longitudinal (OTDL) que 

permeten el desguàs dels elements longitudinals. 

 

Criteris de projecte 

- La precipitació de càlcul serà la corresponent a un període de retorn de 25 anys. 

- Les cunetes de desmunt i de guarda aniran sempre revestides de formigó. 

- Les cunetes de desmunt sempre aniran acompanyades de dren de PVC de 160mm que es 

convertirà en dren-col·lector en el cas que sigui necessari.  

 

Càlcul de cabals 
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El procediment seguit per el càlcul dels cabals que aboquen a cadascun dels elements 

de la xarxa de drenatge és anàleg a l’utilitzat pel drenatge transversal, és a dir, s’ha 

emprat l’expressió del mètode hidrometereològic.  

Pel càlcul de cabals aportats a cada element del drenatge longitudinal s’ha considerat un període de 

retorn de 25 anys i un temps de concentració de 10 minuts per l’escorrentia procedent de les calçades, 

cunetes i talussos de desmunt. La precipitació total diària Pd per el període de retorn de 25 anys adopta 

el valor de Pd=125,3mm. Aplicant el mètode exposat a la Instrucció 5.2-IC pel càlcul de la intensitat mitja 

de precipitació obtenim un valor de intensitat de pluja          
  

 
, els coeficients d’escorrentia 

adoptats són 0,95 (paviments bituminosos), 0,70 (talussos de desmunt) i  0,57 (terrenys colindants).  

 

Tipologia de les obres 

Amb aquest supòsits de càlcul de cabals, s’ha decidit col·locar aquesta tipologia d’obres: 

- Les cunetes de desmunt són triangulars i superficials. Tenen una amplada d’1,50m, amb talús 

interior 6:1 i talús exterior 4:1, amb un calat de 0,15m. 

- Les cunetes de guarda són trapezoïdals revestides de formigó de 60cm d’amplada de fons. 

- Les vorades de berma es situen en coronació dels terraplens sobre els que aboca l’escorrentia 

procedent de la calçada. 

- Les baixants estan conformades per peces prefabricades. 
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Zonificació de l’espai fluvial: zonificació de l’espai fluvial i mapa de zones de risc inundables.                                
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Editat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Extret del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena. 
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ANNEX NÚMERO 4 

Estudi d’alternatives 
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Estudi d’alternatives 

Com s’ha dit anteriorment, el Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena, aprovat el febrer del 2009, 

va preveure l’arranjament de la sortida de Igualada per el barri de Fàtima  i la construcció d’una sèrie 

d’habitatges protegits als terrenys pròxims a l’enllaç. 

En aquest cas es preveu la construcció d’habitatge protegit bastant costos a nivell constructiu i de 

instal·lacions, a més Igualada té forces habitatges actualment buits. 

Per altra banda en les dues propostes es preveu l’arranjament de la calçada existent mantenint 

l’harmonia provinent del carrer Nostra Remei. 

Ens la segona alternativa proposa un canvi d’ús dels terrenys per a convertir-los en sòl industrial, on a 

nivell constructiu només s’han de prepara els carrers servint-los dels serveis necessaris: aigua,llum, 

sanejament i  fibra òptica.    

Per a poder analitzar les dues alternatives s’ha posat sobre la taula diferents factors que s’ha considerat 

bàsics per valorar quina de les dues alternatives és la millor.  

- Arranjament de la calçada i la sortida per el barri de Fàtima és una necessitat de 

primer ordre. En les dues alternatives es projecta un desplaçament de la calçada per a 

guanyar més terreny útil. 

- Construcció habitatge protegit suposaria una inversió més elevada que segurament el 
consistori no pot assumir a més l’estudi recent posa de manifest que Igualada té una 
gran oferta d’habitatge que no es correspon a la demanada. A més suposa més temps 
de construcció. 

- Preparació de la zona per a una possible empresa suposa una despesa molt més 
assumible. Menys temps d’execució. 

 
 
Com a mètode d’estudi i comparació dels diferents factors exposats en funció de l’alternativa s’ha 

decidit establir el següent barem de valoració del factor sobre l’alternativa. 

- Positiu  
- Parcialment positiu  
- Neutre  
- Parcialment negatiu  
- Negatiu  

 

Feta l’exposició dels factors que incidiran en la decisió sobre les dues alternatives, s’exposen, tot seguit, 

les principals característiques de cada una d’elles. 

Alternativa 1.  Arranjament de la sortida pel barri de Fàtima  i la construcció d’habitatge protegit 
segons el Pla director. 
  

- Traçat recte  i construcció de nova rotonda amb orografia i desnivell similar a l’altre 
alternativa. 

- Construcció habitatge protegit . 
- Projecte més car. 
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- Major durada del projecte. 
 

Alternativa 2. Arranjament de la sortida pel barri de Fàtima  i preparació del terreny per a ús 
industrial. 
 

- Traçat recte  i construcció de nova rotonda amb orografia i desnivell similar a l’altre 
alternativa. 

- Preparació del terreny per a ús industrial i tecnològic. 
- Canvi de en el Pla director. 
- Projecte més auster adaptat a la situació actual. 
- Menor durada del projecte. 

 
MATRIU D’ALTERNATIVES 

 Alternativa 1 Alternativa 2 

Factors Característiques Valoració 

de l’ 

impacte 

Característiques Valoració de 

l’ impacte 

Traçat Traçat recte  i 

construcció de nova 

rotonda amb 

arranjament de la 

zona. 

Neutre Traçat recte  i 

construcció de nova 

rotonda amb 

arranjament de la 

zona. 

Neutre 

Construcció habitatge 

protegit  

Seguim Pla director 

del 2009 

Positiu  No Seguim Pla 

director del 2009 

Negatiu 

Preparació terreny per 

a ús industrial i 

tecnològic 

No Modifiquem Pla 

director 2009 

Neutre  Modifiquem Pla 

director 2009 

Parcialment 

negatiu  

Durada del projecte Major durada del 

projecte. 

Negatiu  Menor durada del 

projecte. 

Postiu  

Cost projecte  

 

Major cost del 

projecte. 

Negatiu Menor cost del 

projecte. 

Postiu 

 

Feta la matriu d’alternatives, i veient és més positiva la valoració de l’Alternativa 2, s’ha decidit triar 

aquesta opció i, per tant, Modificar el pla Director de la conca d’ Òdena , fent un canvi de Pla cap a ús 

industrial que permetrà fer un projecte menys costos en menys temps. 
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Plànol de síntesi de l’ordenació. Ordenació dels espais oberts. Escala: 1:10.000.                                                           

Extret del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena. 
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ANNEX NÚMERO 5 

Planejament urbanístic 
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1.- Planejament urbanístic 

En aquest Annex s’adjunten els plànols que contemplen les qualificacions urbanístiques del sòl en les 

zones afectades per la construcció de l’enllaç. Tots els plànols han estat extrets dels documents i plànols 

del plantejament urbanístic del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena aprovat el febrer del 2009.  

Tot seguit, s’exposen els tres plànols relacionats amb el planejament urbanístic: 

- Plànol de síntesi de l’ordenació. Ordenació dels espais oberts.  

 En aquest cas, els terrenys que són àmbit d’estudi del projecte, són catalogats com a                            

Sòl de protecció preventiva supramunicipals d’ús mixt (catalogat amb les inicials UM).  

 

- Planejament vigent. Ordenació del sòl no urbanitzable. 

 Es pot comprovar com, en aquest plànol, la zona d’estudi del projecte és qualificada dins de 

les diverses tipologies de sòl no urbanitzable com a zona agrícola i boscos. 
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Plànol de síntesi de l’ordenació. Ordenació dels espais oberts. Escala: 1:10.000.                                                           

Extret del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena. 
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Plànol de síntesi de l’ordenació. Àrees especialitzades. Sol urbà i urbanitzable. Situació actual (juny 
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2007). Escala: 1:50.000. Extret del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena. 
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Planejament vigent. Ordenació del sòl no urbanitzable. Escala: 1:50.000.                                                                  
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Extret del Pla Director Urbanístic de la Conca d’ Òdena. 
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ANNEX NÚMERO 6 

Càlcul analític del traçat i característiques geomètriques 
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1.- Característiques geomètriques 

Traçat 

Pel que fa al traçat, s’ha dissenyat com una carretera convencional de calçada única amb un carril per 

cada sentit de circulació i una velocitat de projecte de 50 km/h. Els paràmetres bàsics de la via han estat 

dissenyats d’acord amb la Normativa 3.1 IC Trazado de la Instrucció de Carreteres del Ministeri de 

Foment. Per a més informació referent a característiques del traçat, es pot consultar l’Annex número 6 

Càlcul analític del traçat i característiques geomètriques. 

Les dades bàsiques per a la realització de l’enllaç són: 

 Paràmetres generals 

Tipus de xarxa:    Urbana 
Tipus de via:    Convencional 
Tipus de terreny:    Ondulat 
Velocitat de projecte:   50 km/h     
 
 

  Paràmetres de traçat en planta 

Radi mínim:    151,3 m 
Longitud màxima en recta:    259 m 
 
 

 Paràmetres de traçat en alçat 

Rampa màxima:    8  % 
Acord vertical convex mínim:  Kv= 1.150 
Acord vertical còncau mínim:  Kv=1.400 
 

 Paràmetres geomètrics de la secció transversal 

ENLLAÇ / LATERAL 

Calçada:    7 m 
Voral dret:     1,5 m 
Voral esquerra:    1,5 m 
 

  ROTONDA  

Diàmetre interior :   16 m 
Diàmetre exterior    30 m 
Calçada:    7   m 
Voral:     1,5 m 
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ANNEX NÚMERO 7 

Estudi del ferm i paviments 
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1.- Normativa vigent aplicable 

La secció de ferm ha estat dimensionada d’acord amb la normativa Instrucció 6.1 i 6.2 – IC Secciones de 

firmes de la Direcció General de Carreteres del Ministeri d’Obres Públiques del 23 de Maig de 1989, així 

com les modificacions contemplades a l’Ordre Circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes 

estructurals de ferms, del 30 de setembre de 2002. 

 

 

2.- Esplanada 

Segons les conclusions de l’annex de geologia i geotècnia, s’ha de preveure una explanada E3 al llarg de 

tota la traça, doncs els materials estan classificats com a sòl tolerable (0) segons l’Ordre Circular 

10/2002. 

Per tal de triar la tipologia d’esplanada, 

s’haurà d’emmarcar l’esplanada dins d’una de 

les tres categories (E1, E2 i E3). En aquest cas, 

es tracta, com s’acaba de citar a l’anterior 

paràgraf, d’una categoria d’esplanada E3. 

Per tant, tenint en compte que tenim un sol tolerable(0) i una categoria d’esplanada E3, podrem escollir 

entre les quatre opcions del gràfic de la dreta extretes de la Figura 1 – Formació de l’esplanada.  Basant-

se amb les dades anteriors, es col·locarà sobre aquests materials una capa sòl-ciment SC20 de 22 cm i 

una capa de sòl estabilitzat S-EST3 de 30 cm de gruix per tal de tenir la màxima capacitat portant. Així 

doncs, el material que s’utilitzarà per les esplanades és sòl estabilitzat in situ amb ciment o cal i sòl 

seleccionat amb símbol 3, tal i com es pot veure a la Taula 4 – Materials per esplanades.  
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3.- Seccions estructurals del ferm 

Tenint en compte que el projecte es construeix amb una categoria de trànsit 

pesat T32 i una categoria d’esplanada E2 s’escull com a secció de ferm la 

secció estructural 3232 (l’estructura esquerra de les tres de la imatge) 

formada per 10 cm de mescla bituminosa en calent (MB) i 22  cm de 

Zahorres (ZA). La secció resultant 3232 s’aplicarà en tot el tram de l’enllaç.  

Les característiques climàtiques de la zona del projecte defineixen el tram d’actuació com una zona 

tèrmica mitjana amb una precipitació mitja anual inferior als 600 mm (segons la zona on queda inclosa –

Zona Pluviomètrica 6-). Per això, serà classificada com una zona pluviomètrica seca i, tenint en compte 

aquestes dades, s’escollirà una capa de trànsit constituïda per una mescla bituminosa discontinua en 

calent (F i M). 

Les capes que formaran la secció de ferm de la calçada (3232) seran les següents: 

- Capa de trànsit d’aglomerat asfàltic en calent tipus M-10 (60 kg/m2) de 3cm de gruix 
amb betum BM-3c modificat amb elastòmers (5,5%).  

- Reg d’adherència tipus ECR-2d-m. 
- Capa de intermèdia d’aglomerat asfàltic en calent tipus S-20 (2.3T/m3 i granulat 

calcari) de 7 cm de gruix amb betum B-60/70 (4,3%).  
- Reg de curat per a capes tractades amb conglomerats hidràulics amb emulsió 

bituminosa ECR+1 Reg d’adherència tipus ECR-1 + Reg d’adherència ECR-1d.  
- Capa de base de sòl-ciment SC20 de 22 cm de gruix 
- Reg de curat ECR-1. 

 
I, per sota de les capes del ferm es col·locarà: 

- Capa d’esplanada sòl estabilitzat S-EST3 de 30 cm de gruix. 
 
 

4.- Seccions de ferm en estructures 

En els trams de l’enllaç que coincideixen amb estructures, la tipologia de ferm a utilitzar serà:  

- Capa de trànsit d’aglomerat asfàltic en calent tipus M-10 (60 kg/m2) de 3cm de gruix 
amb betum BM-3c modificat amb elastòmers (5,5%).  

- Reg d’adherència tipus ECR-1d. 
 

 

5.- Seccions de ferm en camins  

En acabar les obres, tots aquells camins que s’hagin vist alterats per la construcció de l’enllaç, es 

reposaran amb una capa de 20 cm de tot-ú artificial.  
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Figura 1 – Formació de l’esplanada 
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Figura 2.2 – Catàleg de seccions de ferm per les categories de trànsit T31, T32, T41 i 

T42. 
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ANNEX NÚMERO 8 

Trànsit 
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1.- Estudi de la intensitat del trànsit 

Segons les dades d’aforament facilitades pel Servei d’Equipaments i Dades de la Direcció General de 

Carreteres de la Generalitat de Catalunya, la IMD de l’enllaç entre la ronda sud (carretera C-37) i el 

carrer del Rec d’Igualada entre el barri de Fàtima carrer del Ns Pietat i la N-II de l’any 2010 era de 1.050  

vehicles/dia, amb un percentatge de vehicles pesats del 15%. 

 

IMD  = 1.050 vehicles/dia 
% pesats = 15% 
 

Fent una previsió de creixement anual lineal del 4%, s’obté que per l’any de posada en servei de l’enllaç 

del projecte (l’any 2014), la IMD serà de: 

IMD 2014 = IMD 2010 · (1,04)  = 1.050 · (1,04) = 1.092 vehicles/dia  

Es suposarà un repartiment del trànsit entre carrils del 50%. Per tractar-se d’una calçada de dos carrils 

amb doble sentit de circulació, i un percentatge de vehicles pesats del 15 %, el nombre de vehicles 

pesats que circulen per la carretera serà: 

IMD pesats 2014 = 0,50 · IMD2014 · (% pesats) = 81,9 vehicles pesats/dia · carril 

D’acord amb la normativa vigent (Instrucció 6.1 i 6.2 IC de seccions de ferm i Ordre Circular 10/2002), 

per aquesta intensitat de trànsit es considera una categoria de tràfic pesat T32, en base a la qual es 

dimensionarà el paquet de ferm de l’enllaç.  

Categories de trànsit pesat IMD pesats 

T00 
T0 
T1 
T2 

T31 
T32 
T41 
T42 

IMD pesats > 4.000 
3.999 > IMD pesats > 2.000 
1.999 > IMD pesats > 800 
799 > IMD pesats > 200 
199 > IMD pesats > 100 
99 > IMD pesats > 50 
49 > IMD pesats > 25 

IMD pesats < 25 
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ANNEX NÚMERO 9 

Pla de control de qualitat 
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Memòria 

Per a la realització del Pla de Control de Qualitat s’ha emprat l’aplicació de TCQ2000 v3, utilitzant el 

Banc de Criteris de Control de Qualitat d’obra civil 2006 i la llista de preus de Referència de GISA 2006. 

El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar en una 

organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 

concepte d’Àmbit de control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 

Conceptualment, un Àmbit de control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 

d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc). Aquesta relació material-element és la que 

permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control 

(freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació rebuig. 

En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 

- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del 

material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (en termes de la base de dades 

BEDEC, és un control de recepció de l’element simple). 

- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el 

procés d’execució o, en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de 

l’element d’obra (en termes de la base de dades BEDEC, correspon al control de les partides 

d’obra). 

Així mateix, en el Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte s’indiquen les proves i assaigs 

d’elements i instal·lacions. 

El pressupost d’execució per contracta (amb IVA) del control de qualitat ascendeix a la quantitat de 

divuit  mil cent cinquanta-cinc euros amb nou cèntims (18.155,09€) . 
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ANNEXES 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
 

- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

- AMIDAMENTS 

 

- QUADRE DE PREUS 1 

 

- QUADRE DE PREUS 2 

 

- PRESSUPOST 
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ANNEX NÚMERO 10 

Termini d’obra
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Per a la realització del present projecte, s’ha previst un termini per a l’execució de l’obra de 8 mesos. En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 i de l’article 

124 1e del Reial Decret Legislatiu 2/2000 s’haurà de tenir en compte el pla d’obra en forma de diagrama de barres que s’ha annexat a la següent pàgina. A més del camí 

crític de les partides d’obra per tal de tenir cura de les partides que poden fer retardar el termini d’entrega de l’obra. 

Dels diagrames que s’adjunten es considera un termini per a la finalització d’obres de 8 mesos.  
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ANNEX NÚMERO 11 

Justificació de preu
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Pel projecte de traçat de l’enllaç entre el barri de Fàtima i la N-II s’ha emprat, per a fer la justificació de 

preus del projecte, el banc de preus de la Direcció General de Carreteres de 2006, realitzat amb els 

costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre costos per obres de 

petit import, així com els sobra costos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. El 

coeficient seleccionat per contemplar aquest aspecte és el percentatge de costos indirecte que s’aplica a 

la justificació de preus. El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5% augmentant-

se en funció dels aspectes esmentats. El percentatge mínim d’indirectes que correspon a aquesta obra 

és del 5%, tal i com queda reflectit a la justificació de preus. 

Per raons del pressupost i donat que aquest és superior als 600.000€ (EC IVA inclòs), aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge del 0.0€. Per 

raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de l’Anoia, serà d’aplicació un 

percentatge d’increment del 0%. Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar en aquest projecte és del 

5%. 
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ANNEX NÚMERO 12 

Pressupost de l’obra 
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Pressupost de l’obra 

Per tal de realitzar el pressupost de l’obra, s’han aplicat els valors dels amidaments i els preus unitaris 

del Quadre de Preus, obtenint així un Pressupost d’Execució Material (PEM) de dos milions dos-cents 

trenta-quatre mil tres-cents quatre euros amb seixanta-dos cèntims (2.234.304,62€). 

El Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) s’ha obtingut incrementant l’anterior pressupost un 13% 
en concepte de Despeses Generals i en un 6% en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda 
s’ha afegit un 21% en concepte d’ Impost de Valor Afegit (IVA) resultant, finalment, un total de dos 
milions sis-cents cinquanta-vuit mil vuit-cents vint-i-dos euros amb cinquanta cèntims (2.658.822,50 €). 
 

Pressupost d’Execució Material (PEM)     2.234.304,62 € 
Despeses Generals (13%)          290.459,60 € 
Beneficis Industrials (6%)           134.058,28 € 

Subtotal        2.658.822,50 € 
IVA (21%) sobre el subtotal         558.352,73 € 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC)      3.217.175,23 € 
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ANNEX NÚMERO 13 

Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
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Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) 
 
Per tal de realitzar el pressupost per al coneixement de l’administració, s’han aplicat al Pressupost 
d’Execució per Contracta (PEC) els augments corresponents deguts a Control de Qualitat i Expropiacions. 

 
 
Pressupost d’Execució per Contracta (PEC)     3.217.175,23  € 
Pressupost del Control de Qualitat             18.155,09€ 
Pressupost de les Expropiacions           250.000,00 € 
Pressupost per al Coneixement de l’ Administració (PCA)     3.395.330,32 € 

 
El total del Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) ascendeix a la quantitat 
total de tres milions tres-cents noranta-cinc mil tres-cents trenta euros amb trenta-dos 
cèntims (3.395.330,32€).  

 

El projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb 

l’N-II d’Igualada compte amb un Pressupost per al Coneixement de l’Administració que es detalla a 

continuació. 
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ANNEX NÚMERO 14 

Recull fotogràfic 
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ANNEX NÚMERO 15 

Estudi d’Impacte Ambiental 
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1.- Introducció 

L’estudi d’Impacte Ambiental d’aquest projecte té com a objectiu analitzar els diferents paràmetres de 

caràcter ambiental que es poden veure afectats per l’execució de les obres de construcció de l’enllaç 

entre el Barri de Fàtima el carrer Ns  Pietat i la N-II. 

Amb aquest propòsit, caldrà estudiar les característiques inicials del medi per poder determinar les 

conseqüències que tindran en l’entorn tant en la fase de construcció com d’explotació del nou enllaç. 

Finalment, quan s’hagi definit i avaluat aquests impactes es podran planificar i concretar les mesures 

correctores per tal de minimitzar-lo i fer-ne la valoració econòmica. 

 

2.- Estat inicial del medi 

2.1.- Medi físic 

 Climatologia i hidrologia 

 El clima en la zona del projecte es pot incloure dins del clima continental mediterrani (que a la 

comarca de l’Anoia es classifica com a mediterrani d’interior o mediterrani sec) amb una 

oscil·lació tèrmica moderada, una temperatura mitjana de 14°C i un règim de precipitacions 

moderat (600 mm anuals de mitjana). Amb aquest context, dominen uns hiverns rigorosos, 

amb temperatures mínimes negatives que poden arribar als -10°C i quaranta dies de glaçades 

habitualment (repartides del mes de desembre a març). Finalment, ple que fa als estius, la 

temperatura màxima pot arribar a ser de 39°C però no són estacions seques ja que hi plou més 

que durant l’ hivern.  

 Si utilitzem la classificació agroclimàtica de Paparakis veurem que el clima de la zona de la 

Conca d’ Òdena es pot catalogar com a Blat fresc (t) durant els mesos d’estiu i com a Avena 

càlid (Av) durant els mesos d’hivern. 

 Com a conseqüència del règim de precipitacions i de l’orografia, la xarxa hidrogràfica no tindrà 

una influència molt destacada en l’estudi d’Impacte Ambiental. Tal i com s’ha comentat a 

l’Annex 3, el riu Anoia té un cabal escàs (i tampoc no tenen cap rellevància les diferents rieres 

que hi desemboquen), neix a la part nord de la comarca de l’Anoia i seguint la direcció oest – 

est desemboca al riu Llobregat. 

 

 Qualitat atmosfèrica 

 Analitzant les característiques de la zona on es planteja construir l’enllaç, es pot classificar els 

nivells contaminants de la zona com a mínims, doncs es tracta d’un entorn rural (tot i que sigui 

molt proper a l’entorn urbà). A més a més, si analitzem quines són les activitat que es realitzen 

a la zona, com que l’activitat principal és l’agricultura (i, també en menor mesura, la ramaderia), 

l’activitat no representarà cap problema de contaminació atmosfèrica.   
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 Soroll 

 La zona d’estudi del projecte compte amb diferents tipologies de zones segons el nivell de 

soroll actual (és a dir, abans de la construcció de l’enllaç). Així, podrem caracteritzar dues 

tipologies de zones: 

 

 > Tipus 1: zones properes a infraestructures actuals i a activitats econòmiques, que presenten 

uns nivells d’emissió de soroll elevats. Pel que fa a infraestructures actuals, es poden incloure 

les dues vies de comunicació a enllaçar: el carrer Ns Pietat i la N-II. I, per altra banda, com a 

activitats econòmiques s’hi podrien incloure tant la zona comercial i oci del Barri de Fàtima 

d’Igualada. Per tant, podríem considerar com a zona de Tipus 1, tota la zona d’estudia degut a 

que el tram es de uns 500 metres. 

 

 Geologia 

 La zona d’estudi es troba situada a la part sud de la Depressió Central, a la Conca d’ Òdena, 

constitueix una zona morfològicament deprimida de forma ovalada i drenada pel riu Anoia i les 

rieres que hi desemboquen. Aquesta depressió, que havia estat part del mar interior que cobria 

bona part de la Depressió Central, compte amb un substrat geològic caracteritzat per dipòsits 

calcaris i margosos de l’eocè succeeixen dipòsits d’argiles i de gresos, de color rogenc, típics de 

l’oligocè. 

D’aquesta manera, és característic veure materials de tipologia Bartonià com les Margues 

blaves, fossilíferes amb limolites vermelles o Calcàries biomicritiques.  

 

 Edafologia 

 El conjunt de la comarca de l’Anoia i, en concret, la Conca d’ Òdena presenten un substrat 

litològic on predominen les roques calcàries però també d’altres tipologies, per això queda 

inclòs dins del grup de Mixtes i calcàries. Així, són habituals els gresos i margues i, en menor 

mesura, les lutites i calcàries.  

 

 

2.2.- Medi biòtic 

 Fauna 

 La fauna de la Conca d’ Òdena és de caràcter eminentment mediterrani, amb absència de grans 

mamífers (per trobar-se en una zona molt propera a nuclis habitats) i sotmesa a una gran 

pressió antròpica. Així, podríem incloure les següents famílies d’espècies com les més habituals 

a la zona: 
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- Aus: Aligot (Buteo Buteo), Gamarús (Styrx Aluco), òliva (Tyto Alba), Garsa (Pica Pica) i  
Passerell (Carguelis Cannabina).  

- Mamífers: Porc senglar (Sus Scrofa), Conill (Oryctolagus Cuniculus), Esquirol (Sciurus 
Vulgaris), Ratolí de bosc (Apodemus Sylvaticus), Rata d’aigua (Arvicola Sapidus) Guineu 
(Vulpes Vulpes) i Musaranya Vulgar (Crocidura Russula) 

- Rèptils: Llangardaix verd (Lacerta Viridis), Sargantana Ibèrica (Podarcis Hispanica), 
Vidriol (Anguis Fragilis) i Serp Verda (Malpolon Monspessulanus). 

- Amfibis: Gripau comú (Bufo Bufo), Granota Comuna (Rana Perezi) i Tòtil (Alytes 
Obstetricans). 

 

 Flora 

 La vegetació de la zona es caracteritza per ser en un lloc de transició entre la vegetació 

mediterrània marítima i la vegetació mediterrània més àrida. En la zona d’estudi, no s’hi troben 

boscos sinó comunitats agrícoles i, a la zona del riu Anoia i de la riera de Santa Margarida de 

Montbui, també s’hi pot trobar vegetació de ribera (com freixes i oms). Podríem considerar que 

dins de la zona d’estudi del projecte, bàsicament, s’inclouen les següents unitats de vegetació:  

- Comunitats agrícoles: de fruiters –com ametllers, oliveres i vinya-, de cereals –blat i 
ordi- i conreus d’alfals.  

- Alzina (Quercus ilex subespècie ilex): alzina molta adaptada a climes i terrenys àrids 
que tenen un creixement molt més lent. Es pot trobar als marges dels camins. 

- Jonça i fenàs de marge (Brachypodio – Aphyllanthetum): matoll molt habitual als 
marges dels conreus agrícoles de la zona d’estudi del projecte (i de la comarca de 
l’Anoia en general) on també és habitual trobar brolla de romaní i bruc d’hivern 
(Thymelaeo – Ericetum multiflorae) molt característica dels indrets arrecerats del fred 
i amb una forta insolació. 

 

 

2.3.- Medi perceptiu: el paisatge 

 Descripció general 

 El traçat de l’enllaç entre el barri de Fàtima el carrer Ns Pietat i la N-II d’Igualada travessa una 

única unitat paisatgística, els principals trets de la qual es descriuen tot seguit.  

 Terreny pràcticament pla des de el barri de Fàtima fins l’enllaç amb la N-II compte amb un petit 

turó situat a la part nord-est de la zona. La vegetació que hi trobem són bàsicament matorals i 

males herbes. Trobem algun pi blanc de forma aïllada. 

L’impacte a nivell de colors és bàsicament verd amb tonalitats marrons en la major part de 

l’any. 

 

 Mesura estètica del paisatge 

 Per a la mesura estètica del paisatge s’han tingut en compte els aspectes estètics del paisatge: 

visibilitat, qualitat paisatgística i fragilitat.  
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En la mesura estètica del paisatge el procediment a realitzar és trobar els punts on l’ impacte al 

paisatge és més important. Això implica trobar aquelles parts del territori on hi poden haver 

més observadors potencials fet que ens servirà per poder determinar quin serà la qualitat 

paisatgístic de la zona d’estudi. Així, s’ha triat com a zona on es visualitzarà més l’ impacte el de 

la muntanya del Pi. Per la seva elevada posició en permtra veure la zona d’estudi.  

Per a la determinació de la qualitat paisatgística es realitzarà una valoració de la qualitat de la 

zona, utilitzant coma referència la següent taula. S’ha elegit cada característica (segons les tres 

possibilitats que permetia el factor) i s’ha marcat en negreta. 

Factor Característiques Valors 

Pendent Poc inclinat Baix 1 

Inclinació suau Moderat 2 

Molt inclinat Alt 3 

Diversitat de 

vegetació 

Prats i matollars Baix 1 

Forestal Moderat 2 

Diversificació (clarianes i bosc) Alt 3 

Estabilitat del 

sòl i 

erosionabilitat 

Risc baix d’erosió i inestabilitat, alt potencial de 

regeneració 

Baix 1 

Cert grau d’erosió i inestabilitat,  potencial de regeneració 

mitjà 

Moderat 2 

Risc alt d’erosió i inestabilitat, baix potencial de 

regeneració 

Alt 3 

Contrast Sòl - 

vegetació  

Contrast alt, amb poca densitat de vegetació Baix 1 

Contrast mitjà entre el sòl i la vegetació Moderat 2 

Contrast baix, amb alta densitat de vegetació Alt 3 

Vegetació i 

potencial de 

regeneració 

Potencial de regeneració alt Baix 1 

Potencial de regeneració mitjà Moderat 2 

Potencial de regeneració baix Alt 3 

Contrast de 

color             

Roca - Sòl 

Contrast alt Baix 1 

Contrast mitjà Moderat 2 

Contrast baix Alt 3 

Estacionalitat, Variabilitat baixa Baix 1 
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variabilitat Variabilitat mitjana Moderat 2 

Variabilitat alta Alt 3 

Influència de 

l’actuació 

humana 

Actuació alta Baix 1 

Actuació mitjana Moderat 2 

Actuació baixa Alt 3 

Biòtops Mínima estructura ecològica Baix 1 

Estructura ecològica existent com a hàbitats de fauna Moderat 2 

Estructura bona per als hàbitats de fauna Alt 3 

Paratge 

natural visual 

Poca diversitat Baix 1 

Diversitat mitjana Moderat 2 

Molts elements paisatgístics Alt 3 

  

 Com s’ha pogut comprovar, en tots els casos els valors són baixos o moderats, amb una 

puntuació mitjana de 1,5, fet que correspon a una qualitat paisatgística moderada – baixa 

perquè es tracta d’un paisatge poc variable, poc divers. Per tant, la fragilitat del paisatge –

capacitat d’absorbir i amortir els canvis que es produeixin- és elevada, conseqüència també de 

la monotonia d’aquest. 

 

 

2.4.- Medi socioeconòmic 

  Patrimoni historicoartístic 

 Havent consultat el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’àrea d’estudi no 

conté cap element arquitectònic catalogat ni cap jaciment arqueològic documentat. 

 

 Úsos del sòl  

 L’ús del sòl afectat pel traçat de l’enllaç és ús habitatge protegit pendent canvi de Pla director 

cap ús industrial i la zona és una zona urbanitzable. 

 Planejament urbanístic 

 El traçat de l’enllaç entre el barri de Fàtima i la N-II d’Igualada només afecta en el seu 

recorregut a sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable.  
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 Infraestructures i elements de l’entorn urbà 

 La Conca d’ Òdena, com s’ha comentat anteriorment, es troba en un lloc de confluències entre 

dues importants vies de comunicació: d’est a oest l’autovia A2 (que uneix Barcelona–Lleida–

Zaragoza -Madrid) i l’Eix Diagonal que uneix Manresa (i Vic) – Igualada – Vilafranca del Penedès 

– Vilanova i la Geltrú – Tarragona. Pel que fa al transport ferroviari, la Conca d’ Òdena només 

compte amb un ferrocarril que uneix Igualada – Martorell –Barcelona i que no afecte a l’àmbit 

d’estudi del projecte.. 

 

 Aspectes socioeconòmics 

 La zona afectada pel projecte d’enllaç entre barri de Fàtima i la N-II d’Igualada està situada a la 

part oest del terme municipal de Igualada i toca amb el terme municipal d’Òdena. Forma part 

de la Conca d’ Òdena, el centre de la comarca de l’Anoia.  

L’Anoia s’ha caracteritzat sempre per ser una comarca industrial. El tèxtil, la pell i el gènere de 

punt havien fet de la comarca una referència en aquests sectors. Amb la liberalització del 

mercat, l’arribada de productes confeccionats al països de l’est i la crisi econòmica, aquests 

sector han vist tancar gran part de les fàbriques i han passat a tenir més importància sectors 

com la metal·lúrgia (Igualada i Vilanova del Camí), químics, paper (part sud de la comarca) i la 

construcció (part nord de la comarca). 

 Les àrees de concentració industrial es localitzen al sud de la ciutat d’Igualada (barri del Rec) on 

hi ha un gran nombre d’adoberies i fàbriques de químics, el polígon industrial de Les Comes 

(l’àrea industrial més extensa de la comarca) i el polígon industrial de Vilanova del Camí. Per 

altra banda, es projecte una possible extensió industrial en paral·lel a l’eix de l’autovia A2 amb 

petits polígons industrials a les poblacions de Jorba, Òdena i Castellolí. També i tal i com hem 

explicat anteriorment els projecte vol incloure’ls dins el nou polígon pels adobers i la nova 

universitat tots dos molt propers a la zona del projecte. 

Finalment, Igualada com a capital de comarca (així com la resta de poblacions de la Conca d’ 

Òdena) també compte amb una gran varietat de serveis en diversos àmbits.  

 

2.5.- Incendis forestals 

La freqüència d’incendis a la zona no és significativa, ja que en els darrers deu anys només s’han realitzat 

tres incendis de menor importància originats per la crema agrícola i de pastures que han cremat un total 

de 6 Ha. 

 

 

3.- Identificació i avaluació d’impactes 
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Per a poder identificar i avaluar els possibles impactes en el medi de la construcció i explotació de l’obra, 

es proposen les següents mesures correctores per cada un dels àmbits.  

 3.1.- Climatologia i hidrologia 

 Fase de construcció 

 La principal afectació pel que fa a l’ hidrologia es troba a la zona propera a la riera de l’Espelt a 

la zona oest de la zona del projecte. Val a dir que no serà una afectació directe doncs no s’haurà 

de construir cap mena d’edificació sobre la riera ni en la seva llera. 

 Pel que fa a les aigües subterrànies, l’efecte serà menor però, tot i així, s’haurà de tenir en 

compte les condicions amb que es realitzen les excavacions, el rebliment i les posteriors 

compactacions, ja que s’afectarà les condicions hidràuliques així com poden ser causants de la 

contaminació de les aigües.  

  

  Fase d’explotació 

 Si el dimensionament de les obres (profunditat de les excavacions, estudi del terreny...) han 

estat correctes, els impactes en aquesta fase haurien de ser mínims. Els únics dos impactes 

possibles són la contaminació pel vessament accidental de substàncies contaminants o pel mal 

ús de substàncies químiques en la tasca de manteniment de la vegetació dels marges de 

l’enllaç.  

 

 3.2.- Qualitat de l’aire 

 Fase de construcció 

 El conjunt de tasques de moviment de terres, transport de material i utilització de maquinària 

comportarà una reducció de la qualitat de l’aire per l’augment de les emissions de partícules a 

l’aire. 

 

 Fase d’explotació 

 Com a conseqüència del pas continu de vehicles per la carretera, es produir+a un augment dels 

nivells de substàncies contaminants emeses a la zona (monòxid de carboni, hidrocarburs no 

cremats, òxids de nitrogen, plom i diòxid de sofre principalment). 

 

3.3.- Soroll 

 Fase de construcció 

 El treball de la maquinària de l’obra i la circulació de vehicles pesats causaran un impacte 

important en una zona on només passen una petita quantitat de vehicles actualment. 
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 Fase d’explotació  

 Quan finalitzi la construcció, la zona per on passarà el traçat de l’enllaç hi augmentaran els 

nivells de soroll deguts a la circulació de vehicles. En canvi, això suposarà una disminució del 

nivell de soroll a altres vies de comunicació que veuran disminuir la intensitat del trànsit que hi 

circuli. 

 

3.4.- Geologia 

 Fase de construcció i d’explotació 

 L’augment del risc d’inestabilitat de talussos serà la principal alteració que es produirà a l’àmbit 

d’estudi. Per això, és bàsic que s’hagi estudiat i analitzat correctament els talussos a realitzar 

per cada tipologia de terreny. 

3.5.- Edafologia 

 Fase de construcció 

 Els principals impactes sobre el sòl en aquesta fase serà: 

- Destrucció directa de l’àrea on es construirà la variant. 
- Compactació. 

 

 Fase d’explotació  

 El principal impacte sobre el sòl en aquesta fase serà: 

- Contaminació, principalment, per metalls pesats (majoritàriament, plom).  

 

3.6.- Fauna 

 Fase de construcció i d’explotació 

 Tant pel que fa a la fauna com a la flora, és evident que l’ impacte tant en la fase de construcció 

com en la d’explotació serà una alteració d’efectes negatius. Els principals impactes són els 

següents: 

- Risc d’atropellaments. 
- L’efecte barrera de la carretera, que suposarà un impediment al lliure moviment 

d’animals. Però que ja existeix actualment per l’existència de un vial. 
 
  

 

3.7.- Flora 
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 Fase de construcció i d’explotació 

 El principal impacte serà l’ocupació de la vegetació original deguda a la construcció. L’àrea 

afectada és bàsicament de conreus agrícoles, bosc de ribera (a la zona propera a la riera de 

l’Espelti  i vegetació als marges dels camins (matolls i alzines). 

 

3.8.- Paisatge 

 Fase de construcció i d’explotació 

 Com s’ha comentat anteriorment, el paisatge de la zona té una bona capacitat d’absorbir 

visualment modificacions o alteracions en el medi. El principal impacte seria degut al canvi de 

colors i de formes de relleu per a la creació de desmunts i terraplens, un impacte que es podria 

reduir en gran mesura si s’ hidrosembra i les plantacions autòctones es replanten per tal de 

donar continuïtat al paisatge. 

 

3.9.- Patrimoni historicoartístic 

 El patrimoni historicoartístic no es veurà afectat per la construcció 

 

3.10.- Úsos del sòl 

 Fase de construcció i d’explotació  

 La construcció i explotació de la via afectarà a sòl agrícola, per tant, no comportarà cap 

problema per a cap construcció.  

 

3.11.- Planejament urbanístic 

 Fase de construcció i d’explotació  

 La construcció de l’enllaç entre el barri de Fàtima i la N-II d’Igualada suposarà que les 

superfícies de terreny afectades passaran a ser de domini públic. 

 

3.12.- Infraestructures i elements de l’entorn urbà 

 Fase de construcció 

 En aquesta fase es poden produir talls ocasionals de trànsit en la via existent entre el barri de 

Fàtima i la N-II d’Igualada. 
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 Fase d’explotació  

 S’haurà de reposar els camins afectats pel traçat de l’enllaç. 

 

3.13.- Aspecte socioeconòmics 

 Fase de construcció 

 L’únic impacte serà l’ocupació dels terrenys de l’àrea on es construirà l’enllaç. 

 Fase d’explotació  

 La construcció de l’enllaç afavorirà la dinamització econòmica de la zona del barri de Fàtima 

tradicionalment obrer  i la ciutat de’Igualada - que comportarà un impacte positiu per indústria 

i comerç. 

 

3.14.- Risc d’incendis forestals 

 Fase de construcció i d’explotació  

 La construcció i l’explotació de l’enllaç no presenta ris d’incendi forestal, però com planteja el 

Decret 64/1995 s’establiran mesures de prevenció d’incendis forestals per a municipis amb baix 

risc d’incendi. 

4.- Matriu d’impactes 

Per a poder estudiar els impactes, avaluar-los i proposar mesures correctores, es presenta una taula 

resum on s’indica el medi afectat i la descripció de l’ impacte. Per a poder mesurar l’ impacte es farà 

mitjançant alguna de les següents classificacions: 

- Impacte Ambiental Crític: la magnitud de l’ impacte és superior al límit acceptable, produint-se 

una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals sense possibilitat de 

recuperació, fins i tot adoptant mesures correctores. 

- Impacte Ambiental Sever: la recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix adoptar 

mesures correctores, que requeriran un llarg espai de temps per tal de dur-ne a terme la 

recuperació. 

- Impacte Ambiental Moderat: l’ impacte no requereix mesures correctores intensives, i la 

tornada a l’estat inicial no requerirà molt temps. 

- Impacte Ambiental Compatible: la recuperació del medi es preveu immediata un cop 

finalitzades les activitats i, per tant, no es necessari implantar mesures correctores. 

- Impacte Ambiental Positiu: l’ impacte generat per les activitats resulta favorable pel medi. 
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MATRIU D’IMPACTES 

Medi afectat Descripció de l’ impacte Avaluació  Mesures correctores 

Climatologia i 

hidrologia 

Afectació de les llera de la riera de 

l’Espelt  

Risc de contaminació de les aigües 

subterrànies i superficials durant les 

obres. 

 

Moderat 

 

 

 

Moderat 

 

 

 

> Restauració de la vegetació de 

ribera a les zones afectades. 

> Garantir l’estabilitat del moviment 

de terres afectats. 

> Col·locar les instal·lacions 

d’estacionament de maquinària lluny 

dels possibles cursos d’aigua.  

> Extremar les mesures de precaució 

d’abocaments de runa.  

Qualitat de 

l’aire 

Augment de l’emissió de partícules. 

 

Augment de l’emissió de NO, CO₂, 

hidrocarburs, Pb, SO₂ 

Moderat 

 

Moderat 

> Bon manteniment dels vehicles i 

maquinària. 

> Regs periòdics dels camins i àrees 

utilitzades pel transport. 

Soroll Augment del soroll 

Afectació indirecta a la fauna 

Moderat 

Moderat 

> Delimitar les activitats productores 

de sorolls elevats a les hores de 

major activitat. 

> Revisions periòdiques i posada a 

punt de la maquinària. 

> Efectuar els treballs de major soroll 

fora de l’època de cria. 

Geologia Execució de talussos de desmunt i 

terraplè al llarg del traçat. 

Moderat > Control del correcte pendent dels 

talussos. 

> Execució d’ hidrosembra i 

revegetació dels talussos per a 

l’estabilització.  

> Execució de bermes i intentar 

minimitzar l’àrea afectada. 
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Edafologia Destrucció directa del sòl per la 

construcció de l’enllaç. 

 

Compactació i contaminació de les 

terres (plom). 

Moderat 

 

 

Moderat 

> Minimitzar els volums de desmunt 

i terraplè.  

> Reutilitzar la terra vegetal retirada. 

> Bon manteniment dels vehicles i 

maquinària. 

Fauna Efecte barrera de la carretera. 

 

Risc d’atropellaments. 

Moderat 

 

Moderat 

> Realitzar les activitats de major 

soroll fora de l’època de 

reproducció. 

> Reduir la velocitat dels vehicles.  

> Restituir l’hàbit ocupat.   

Flora Destrucció o alteració parcial de la 

vegetació. 

Moderat > Revegetació de talussos.  

> Revegetació de les ones afectades 

durant la fase de l’obra. 

> Mantenir la vegetació en bon estat 

perquè no es produeixi un canvi de 

la vegetació com a conseqüència de 

la transformació de l’ambient. 

Paisatge Canvis de color i de les formes de 

relleu per la creació de terraplens i 

obres de fàbrica 

 

Degradació temporal de les diverses 

zones afectades per les instal·lacions 

annexes a l’obra. 

Moderat 

 

 

 

Moderat 

> Restaurar les cobertes vegetals a la 

superfície dels talussos mitjançant 

hidrosembra o sembra, amb 

espècies autòctones que donin 

continuïtat al paisatge.  

> Minimització de l’alçada de 

terraplens. 

Patrimoni his- 

toricoartístic 

No hi ha cap afectació. - - 

Usos del sòl Afectació  sòl urbà i urbanitzable. Compatible > Compensacions econòmiques al 

propietaris dels terrenys afectats. 

Planejament 

urbanístic 

No hi ha cap afectació important, 

simplement s’haurà d’adaptar la 

tipologia de sòl. Canvi d’ús de 

habitatge protegit a industrial. 

Compatible > Reposició dels camins afectats.  

> Interrupció de les carreteres en 

hores de menor intensitat de trànsit. 

Infraestruc-

tures i 

elements de 

l’entorn urbà 

Talls ocasionals del trànsit pel 

transport de terres i maquinària 

pesant. 

Compatible 

 

> Reposició dels camins afectats. 

> Interrupció de les dues vies de 

comunicació afectades en hores de 
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Interrupció dels camins rurals. Compatible menor intensitat de trànsit. 

Aspectes 

socio- 

econòmics 

Millora de les comunicacions 

Ocupació de camps agrícoles 

Afectació als camps veïns per la 

generació de pols 

Positiu 

Moderat 

Compatible 

> Compensacions econòmiques als 

propietaris dels terrenys afectats. 

> Limitar la generació de pols regant 

les vies. 

Risc d’incendi No es preveu cap afectació degut a 

l’absència de masses forestals. 

Possibilitat de provocar incendis 

durant la fase d’execució 

 - 

 

Moderat 

> Atendre les mesures del Decret 

64/1995 on s’estableixen les 

mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de 

les carreteres.  

5.- Mesures correctores d’impacte ambiental 

Les mesures correctores a aplicar ja han estat descrites en l’anterior apartat de l’estudi a la columna de 

la matriu d’impactes corresponent. Tot i així, s’haurà de definir millor algunes de les mesures 

correctores proposades, tasca que es realitza a continuació: 

- La zona de dipòsit de terres, l’ ubicació de les instal·lacions d’obra i la zona d’estacionament de 

maquinària es situaran en l’àrea compresa entre les dues rotondes d’accés a l’enllaç des de les 

dues vies de comunicació. Així, s’aconseguirà situar-ho en un indret allunyat dels cursos 

naturals d’aigua i d’escàs interès natural, per tal de minimitzar l’ impacte ambiental. 

- Es durà a terme una hidrosembra de tots els talussos de desmunt i terraplè de la carretera, dels 

accessos, dels camins i les superfícies entre enllaços. Les característiques de la hidrosembra es 

presenten en la següent taula:  

Espècie Percentatge 

Lolium Rigidum 20% 

Festuca Arundinacea 20% 

Cynodon Dactylon 5% 

Agrpoyrum Cristatum 25% 

Catily Glomerata 15% 

Medicago Lupulina 5% 

Onobrychis Sativa 5% 

Vicia Villosa 5% 

Additius Dosi (gr/ m²) 
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Mulch (palla picada i cel·lulosa) 150 

Estabilitzant sintètic 50 

Aigua 4 

Adob 20 
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ANNEX NÚMERO 16 

Estudi de Seguretat i Salut 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

- MEMÒRIA 

1.- Objectiu de l’estudi 

2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

3.- Característiques del projecte 

4.- Identificació dels riscos 

5.- Mesures de prevenció i protecció 

6.- Avaluació del risc 

7.- Primers auxilis, medicina preventiva i formació 

8.- Normativa aplicable 
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1.- Objectiu de l’estudi 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte la prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals que es poden produir durant l’execució de l’obra objecte del 
projecte, així com informació útil per a efectuar, quan correspongui i amb les condicions de seguretat i 
salut necessàries, els treballs posteriors de manteniment.  
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, serveix per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
constructora per a dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, 
facilitant així el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a l’article 7 
de l’ esmentat Reial Decret 1627/1997, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut s’haurà d’aprovar abans de l’ inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut de l’obra i per la Direcció de l’obra. És obligatori l’existència i presència en l’obra d’un Llibre 
d’Incidències per al seguiment del Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol anotació en el Llibre d’Incidències, 
que és independent del Llibre d’Ordres de la Direcció de l’obra, s’haurà de posar en coneixement de la 
Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en un termini màxim de 24 hores. 
 
D’acord amb l’article 15è del Reial Decret 1627/1997, els contractistes i subcontractistes han de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut de l’obra. 
Abans de                l’ inici dels treballs d’execució, el Promotor ho haurà de comunicar a l’autoritat laboral 
competent, segons el model inclòs a l’annex III del Reial Decret 1627/1997. La comunicació d’obertura 
del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. En el cas 
que la coordinació del Pla de Seguretat i Salut la realitzi l’Enginyer Facultatiu, es farà constar per escrit 
des de l’ inici de l’encàrrec de l’obra, incloent-ho expressament en la prestació de serveis. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra i en cas d’apreciar un risc gran per a la 
seguretat dels treballadors, podrà aturar-la parcialment o total, comunicant aquest fet a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista i subcontractista i als representants dels treballadors. Segons 
l’article 11è del Reial Decret 1627/1997, les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció de l’obra i 
del Promotor, no eximiran al contractista i Subcontractistes de les seves responsabilitats. 
 
 
 

2.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L’article 10è del Reial Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’article 15è de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 8/1995, de 8 de novembre) 
durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents activitats: 
 a) Manteniment de l’obra en bon estat i neteja. 

 b) Elecció de l’emplaçament de les àrees de treball, considerant les seves condicions d’accés i 
l’establiment de vies o zones de desplaçament o circulació. 

 c) Manipulació dels diferents materials i la utilització del mitjans auxiliars. 
 d) Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb l’objectiu de corregir els defectes que 
poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 
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 e) Delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, sobretot si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 f) Recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 g) Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

h) Adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

 i) Cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
 j) Interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre activitat que es realitzi a l’obra o a prop d’ 
ella. 

 
Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/1995 són els següents: 
 
1) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els 
següents principis generals: 
 a) Evitar riscos. 
 b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 c) Combatre els riscos a l’origen. 

 d) Adaptar el treball a la persona, en particular en els llocs de treball, l’elecció dels equips. 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.  
f) Substituir allò perillós per allò amb poc o nul perill. 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització i les 
condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
h) Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual. 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
2) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
3) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
4) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació, es consideraran els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures. 
 
5) Es podran concertar assegurances que tinguin com a finalitat garantir la cobertura dels riscos derivats 
del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
 
 
 

3.- Característiques del projecte 

L’objectiu del projecte de traçat de l’enllaç entre el barri de Fàtima i la N-II juntament amb la 
reurbanització dels terrenys llindants  d’Igualada ha estat descrit en aquesta mateixa memòria, per això 
no s’ha considerat necessari repetir aquest annex. 
 
La redacció del projecte “'URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ DE LA RONDA DE FÀTIMA I DE LA 
ROTONDA DE CONNEXIÓ AMB L'AVINGUDA DE CATALUNYA ” així com la redacció del present Estudi de 
Seguretat i Salut ha sigut realitzat pel mateix estudiant Antoni Casas Alemany 
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3.1.- Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
El termini d’execució previst és de x mesos.  
 
Es preveu un nombre màxim de 8 obrers.  
 
La partida destinada a Seguretat i salut ascendeix a la quantitat de catorze mil nou-cents trenta amb 
quaranta-quatre cèntims (14.930,44 €) amb IVA inclòs. 
 

 
3.2.- Interferències i serveis afectats 
Es preveu que les interferències principals es produiran amb tercers (per circulació de vehicles per les 
carreteres afectades o bé per vehicles o vianants que accedeixin a algun camí o accessos a les finques 
properes a les obres. 
 
 
 

3.3.- Unitats constructives que composen l’obra 
Les obres que integren aquest projecte i que són objecte del present estudi de Seguretat i Salut, són les 
següents: 
 
> Demolició de paviment existent del carrer del Rec d’Igualada 

 Escarificació i/o fressat. 

 Càrrega i transport 
 
> Moviment de terres  

 Esbrossada de zones no boscoses 

 Desmunt i/o terraplè per anivellar la plataforma 

 Càrrega i transport a l’abocador 
 
> Construcció de ferm nou 

 Preparació de base  

 Estesa i compactació del material granular 

 Estesa i compactació del ferm flexible 
 
> Drenatge superficial  

 Excavació  

 Col·locació tubs dren 

 Reblert rasa 

 Formació de cunetes i passacunetes 

 Transport a abocador 
 
> Construcció d’obres de fàbrica i obres de drenatge 

 Excavació 

 Excavació en rasa 

 Encofrat i desencofrat 

 Armat 

 Formigonat i curat de peces 
 
Del llistat anterior, es pot extreure que les unitats constructives que composen l’obra són les següents: 

- Escarificat i fresat 
- Esbrossada 
- Càrrega, transport i descàrrega de granulats, ferms, acers o material d’abocador 
- Excavació en rasa 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb l’N-II 

 

116 

 

- Entibament de rases en cas necessari 
- Reblert de materials granulars 
- Excavació en desmunt 
- Preparació de base de terraplenat 
- Encofrat – desencofrat 
- Armat  
- Formigonat 
- Col·locació de tubs de drenatge 
- Estesa i compactació de materials granulars i ferms flexibles 
- Aplicació de regs bituminosos 
- Col·locació i ancoratge de barreres de seguretat flexibles i rígides 

 
 
 

4.-  Identificació dels riscos 
 
S’enumeren a continuació els principals riscos particulars de diferents treballs d’obra. S’ha de tenir 
especial cura en els riscos més usuals a les obres, com són les caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 
havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient per al treball que es realitzi. A més, s’han de 
tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment, el risc d’incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en 
compte per als previsibles treballs 
posteriors de reparació, manteniment i altres que poden sorgir. 
 

4.1.- Mitjans i maquinària 
Els riscos principals que poden aparèixer amb la utilització de mitjans i maquinària són: 
 - Atropellaments i topades amb altres vehicles. 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua i electricitat). 
  - Ensorrament i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues, etc.). 
 - Riscos derivats del funcionament de grues. 
 - Caiguda de la càrrega transportada. 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes ...). 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de materials, rebots. 
 - Ambient excessivament sorollós. 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 - Accidents derivats de les condicions atmosfèriques. 
 

4.2.- Treballs previs 
Els riscos principals que poden aparèixer durant la realització dels treballs previs són: 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua i  electricitat). 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...). 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de materials, rebots 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 - Bolcada de piles de materials. 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques). 
 

4.3.- Moviment de terres 
Els riscos principals que poden aparèixer durant els moviments de terres són: 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua i electricitat). 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
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 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes...). 
 - Cops i ensopegades. 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
 - Caiguda de materials, rebots. 
 - Ambient excessivament sorollós. 
 - Ensorrament i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
 - Ensorrament i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
 - Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 

4.4.- Fonaments 
Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució dels fonaments són: 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua i electricitat). 
 - Projecció de partícules durant els treballs. 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes, etc.). 
 - Contactes amb materials agressius. 
 - Talls i punxades. 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de material, rebots. 
 - Ambient excessivament sorollós. 
 - Ensorrament i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
 - Ensorrament i/o caiguda de les edificacions veïnes. 
 - Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 - Fallida d’encofrats. 
 - Bolcada de piles de material. 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques...). 
 

4.5.- Estructures 
Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les estructures són: 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua i electricitat). 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 - Projecció de partícules durant els treballs. 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes, etc.). 
 - Contactes amb materials agressius. 
 - Talls i punxades. 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de material, rebots. 
 - Ambient excessivament sorollós. 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 - Fallida d’encofrats. 
 - Bolcada de piles de material. 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques...). 
 

4.6.- Ram de paleta 
Els riscos principals que poden aparèixer amb els treballs de ram de paleta són: 
 - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
 - Projecció de partícules durant els treballs. 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes, etc.). 
 - Contactes amb materials agressius. 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb l’N-II 

 

118 

 

 - Talls i punxades. 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de material, rebots. 
 - Ambient excessivament sorollós. 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 - Bolcada de piles de material. 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques...). 
 

4.7.- Instal·lacions 
Els riscos principals que poden aparèixer durant l’execució de les diferents instal·lacions són: 
 - Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, electricitat, gas, etc.). 
 - Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals (escales, plataformes, etc.). 
 - Talls i punxades. 
 - Cops i ensopegades. 
 - Caiguda de material, rebots. 
 - Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
 - Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 - Sobreesforços per postures incorrectes. 
 - Caigudes de pals i antenes. 
 

4.8.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
Una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, segons s’indica en l’annex II del 
Reial Decret 1627/1997, seria la següent: 

 - Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per 
les  característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc 
de treball. 

 - Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 
 gravetat, o per als quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 
 - Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

 - Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 - Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 - Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 
 - Treballs realitzats en immersió en equip subaquàtic. 
 - Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
 - Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 - Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

4.9.- Riscos de danys a tercers 
Per a reduir el risc de danys a tercers es senyalitzaran els accessos a les obres, se’n prohibirà el pas a 
tota persona aliena, i es col·locaran a tal fi les barreres i tancaments necessaris i es procurarà dur a 
terme les següents accions: 

- Restringir poc la circulació general, sense que suposi una disminució de seguretat. 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. En el cas que el tancament envaeixi la 

calçada, s’ha de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament a 
d’impedir que persones alienes a l’obra hi puguin entrar. I que durant els dies no 
laborables i nits, l’àrea quedi protegida i senyalitzats els passos habilitats per a la 
circulació de persones i         la protecció de forats i façanes per evitar la caiguda 
d’objectes (xarxes, lones, etc.). 

- Evitar les projeccions de materials sobre habitatges o persones.  
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior com als vials exteriors.  
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega. 
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes...). 

5.- Mesures de prevenció i protecció 
Com a criteri general, prevaldran les proteccions col·lectives abans que les individuals. A més, s’hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 
banda, els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. 
  
Les mesures de prevenció i protecció que es considerin hauran de tenir en compte dels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

5.1.- Mesures de protecció col·lectiva 
Les mesures de protecció col·lectiva que s’hauran de prendre són: 

 - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

 - Senyalització de les zones de perill. 
 - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 
com en relació als vials exteriors. 

 - Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada per al pas de la maquinària. 
 - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
 - Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants. 
 - Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 

 - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de 
la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge...). 

 - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
 - Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
 - Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions 
veïnes...). 
 - Comprovació d’apuntalaments, condicions d’ estrebats i pantalles de protecció de rases. 
 - Utilització de paviments antilliscants. 
 - Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
 - Col·locació de xarxat en els forats horitzontals. 
 - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (amb xarxes o lones). 
 - Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
 - Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 
 

5.2.- Mesures de protecció individual 
Les mesures de protecció individual que s’hauran de prendre són: 
 - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
- Utilització de calçat de seguretat. 
- Utilització de casc homologat. 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per a poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
- Utilització de davantals. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per 
més d’un operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire 
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6.- Avaluació del risc 
 
Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació dels riscos, tal com ho demana el cinquè article del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció. Així, s’analitza i avalua el projecte de l’obra, en conseqüència de la tecnologia 
decidida per a construir, que pot ser variada per cada contractista adjudicatari en els seus Plans de 
Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció pròpia. 
 
Per això, els riscos aquí analitzats es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 
equips de protecció individual i la senyalització oportuna. El pla de Seguretat i Salut que presenti el 
contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció aconseguides per aquest estudi. 
Finalment, pel que fa a l’ identificació i avaluació dels riscos, se li assigna la probabilitat amb la qual pot 
recórrer. 
 
Les probabilitats s’han qualificat com a: 

- Probabilitat baixa (B) 
- Probabilitat mitjana (M) 
- Probabilitat alta (A) 

 
S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

- Lleugerament greu (LG) 
- Greu (G) 
- Extremadament greu (EG) 

 
En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

- Trivial (T) 
- Tolerable (TO) 
- Moderat (M) 
- Important (I) 
- Intolerable (IN) 

 

Probabilitat Conseqüències 

Lleugerament greu (LG) Greu (G) Extremadament greu (EG) 

Baixa (B) Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

Moderada (M) Risc tolerable Risc moderat Risc important 

Alta (A) Risc moderat Risc important Risc intolerable 

 
 

6.1.- Prevenció de riscos  
 
Riscos genèrics 
 

Descripció Probabilitat Conseqüències Valoració 

Caigudes a mateix nivell A LG Risc moderat 

Caigudes a diferent nivell B EG Risc moderat 

Caigudes d’objectes B EG Risc moderat 

Xocs contra objectes immòbils M LG Risc tolerable 

Projecció de partícules M LG Risc tolerable 

Sobreesforços M LG Risc tolerable 

Exposició a radiacions solars A LG Risc moderat 

Talls A LG Risc moderat 

Incendi B G Risc tolerable 
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Atrapament per bolcada de maquinària B EG Risc moderat 

Atropellaments i/o atrapaments per maquinària i 
vehicles 

M G Risc moderat 

 
 
 
 
 
Riscos específics 
 

Descripció Probabilitat Conseqüències Valoració 

Despreniments i esllavissades B LG Risc tolerable 

Exposició a vibracions M EG Risc moderat 

Exposició a substàncies químiques B EG Risc tolerable 

Fatiga postural M LG Risc tolerable 

Despreniments per apilat defectuós M LG Risc important 

Treballs en ambients humits B LG Risc trivial 

Dermatosi per contacte amb el ciment M LG Risc tolerable 

Talls i/o punxades amb la ferralla M LG Risc tolerable 

Danys als ulls per soldadura oxiacetilènica B G Risc moderat 

Cremades per soldadura M EG Risc moderat 

Reflexos i enlluernaments B G Risc trivial 

Exposició a temperatures ambientals extremes B LG Risc trivial 

Electrocució amb línies elèctriques B G Risc moderat 

Derivats de maquinària, conduccions, quadres... que 
utilitzin o produeixin electricitat en l’obra 

A EG Risc important 

 
 
 

7.- Primers auxilis, medicina preventiva i formació 
 

Formació 
Tot el personal rebrà, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests 
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que caldrà utilitzar. 
 
La informació subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir com a mínim les indicacions 
següents: 

- Les condicions i forma correcta d’utilització dels equips de treball, tenint en compte les 
instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d’utilització anormals i 
perilloses que es puguin preveure. 

- Les conclusions que, en el seu cas, es puguin obtenir de l’experiència adquirida en la 
utilització dels equips de treball. 

- Qualsevol altra informació d’utilitat preventiva 
 
La informació ha de ser comprensible pels treballadors a qui va dirigida i, igualment, s’informarà als 
treballadors sobre la necessitat de posar atenció als riscos derivats dels equips de treball presents en el 
seu entorn de treball immediat o de les modificacions introduïdes en els mateixos, encara que no les 
utilitzin. 
 
D’altra banda, es duran a terme cursos de socorrisme i primers auxilis per part de personal qualificat. 
Finalment, un cop cada mes, es realitzarà una reunió de seguretat, en la que s’informarà del pla de 
treball programat pel mes i dels seus riscos, així com de les mesures a adoptar per a minimitzar els seus 
efectes. 
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Medicina preventiva i primers auxilis 
Per a una correcte realització de la necessària medicina preventiva caldrà tenir en compte: 

- Es disposarà de farmaciola amb el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i 
Salut del Ministeri de Treball. 

- S’haurà d’informar a l’obra del centre mèdic més proper on s’ha de traslladar als accidentats 
per al seu tractament ràpid i efectiu. També s’haurà de disposar a l’obra, en un lloc visible, 
d’una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis... 

- Tot el personal que treballi a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball i 
que serà repetit en el període d’un any.  

 
 
 
 
 

8.- Normativa aplicable 
• Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/8/92). Disposicions mínimes de seguretat i de salut que 
s’han d’aplicar en les obres de construcció temporals o mòbils. 
• RD 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut en 
construcció. 
• Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de 
Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 
• Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95). Prevenció de riscos laborals. 
• Desenvolupament de la Llei 31/1995 a través de les següents disposicions: 
 o RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 o RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

 o RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut alt 
treball. 

 o RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorso-
lumbars, pels treballadors. 
 o RD 488/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 
 o RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
 o RD 665/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 
 o RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut, 
relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 
 o RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97). Disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització pels treballadors dels equips de treball.  
 o Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. Modifica i 
deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971). 

• O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria 
de la Construcció. Modificacions: O. De 10 de desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i de 23 de setembre 
de 1966 (BOE: 01/10/66). Articles del 100 al 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 
• O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 661 a 741 (BOE: 03/02/40). Reglament general sobre 
Seguretat i Higiene. 
• O. de 28 d’agost de 1970. Art. 11 a 41, 1831 a 2911 i Annexos 1 i 11 (BOE: 05/09/70; 09/09/70). 
Ordenança del treball per a les indústries de la Construcció, vidres i ceràmica. Correcció d’errades: BOE: 
17/10/70. 
• O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Model de llibre d’incidències corresponent a les obres 
en les que sigui obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. Correcció d’errades: BOE: 31/10/86. 
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• O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificació d’accidents de treball 
i instruccions per al seu compliment i tramitació. 
• O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, balisament, neteja i acabat de les obres fixes 
en vies fora de població. 
• O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors per a obres. Modificació: 
O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 
• O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció Tècnica Complementària MLEAEM 2 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i manteniment referent a grues-torre desmuntables per a ob 
• Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, 
RD 773/1997 i RD 1215/1997. 
• Resolucions per les que s’aproven Normes Tècniques Reglamentàries per als diferents mitjans de 
protecció personal de treballadors: 

 o Norma Tècnica Reglamentària MT-1: Cascs no metàl·lics. Resolució de 14 de desembre de 
1974 (BOE núm. del 30/12/1974).  
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-2: Protectors auditius. Resolució de 28 de juliol de 1975 
(BOE núm. 209 del 01/09/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-3: Pantalles per a soldadors. Resolució de 28 de juliol de 
1975 (BOE núm. 210 del 02/09/1975 i núm. 255 del 24/10/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-4: Guants aïllants d’electricitat. Resolució del 28 de juliol 
de 1975 (BOE núm. 211 del 03/09/1975 i núm. 255 del 24/10/1975). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecàics. Resolució de 
28 de juliol de 1975 (BOE núm. 212 del 04/09/1975 i núm. 255 del 27/10/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. Resolució de 31 de 
gener de 1980 (BOE núm. 37 del 12/02/1980 i núm. 80 del 

 02/04/1980). Modificada per la Resolució de 17 d’octubre de 1983 (BOE núm. 252 del 
21/10/1983). 

 o Norma Tècnica Reglamentària MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. 
Normes comunes i adaptadors facials. Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 214 del 
06/09/1975 i núm. 259 del 29/10/1975.  
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres 
mecànics. Resolució 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 215 del 08/09/1975 i núm. 260 del 
30/10/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
mascaretes autofiltrants. Resolució 28 de juliol de 195 (BOE núm. 216 del 09/09/1975 i núm. 
261 del 31/10/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
filtres químics i mixtes contra amoníac. Resolució de 28 de juliol de 1975 (BOE núm. 217 del 
10/09/1975 i núm. 262 del 01/11/1975). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-11: Guants de protecció davant agressius químics. 
Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 158 del 04/07/1977 i núm. 230 del 26/09/1977). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-12: Filtres químics i mixtes contra monòxid de carboni. 
Resolució de 6 de maig de 1977 (BOE núm. 166 del 13/07/1977 i núm. 230 del 26/09/1977). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-13: Cinturons se seguretat. Resolució de 8 de juny de 1977 
(BOE núm. 210 del 02/09/1977 i núm. 230 del 26/09/1977). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-14: Filtres químics i mixtos contra el clor. Resolució del 20 
de març de 1978 (BOE núm. 95 del 21/04/1978). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-15: Filtres químics i mixtos contra anhídrid sulfurós. 
Resolució del 12 de maig de 1978 (BOE núm. 147 del 21/06/1978 i núm. 160 del 06/07/1978). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-16: Ulleres de muntura tipus universal contra impactes. 
Resolució del 14 de juny de 1978 (BOE núm. 196 del 17/08/1978 i núm. 222 del 16/09/1978). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-17: Oculars de protecció contra impactes. Resolució del 28 
de juny de 1978 (BOE núm. 216 del 09/09/1978 i núm. 232 del 28/09/1978). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MT-18: Oculars filtrants per a pantalles de soldadors. Resolució 
del 19 de gener de 1979 (BOE núm. 33 del 07/02/1979 i núm. 48 del 24/02/1979). 
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o Norma Tècnica Reglamentària MT-19: “Cobrefiltres” i “avantcristalls” per a pantalles de 
soldador. Resolució del 24 de maig de 1979 (BOE núm. 148 del 21/06/1979). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-20: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
semiautònoms d’aire fresc amb mànega d’aspiració. Resolució del 17 de desembre de 1980 
(BOE núm. 4 del 05/01/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-21: Cinturons de seguretat – cinturons desuspensió. 
Resolució del 21 de febrer de 1981 (BOE núm. 64 del 16/03/1981 i núm. 104 del 01/05/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-22: Cinturons de seguretat – cinturons de caiguda. 
Resolució del 23 de febrer de 1981 (BOE núm. 65 del 17/03/1981 i núm. 104 del 01/05/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-23: Filtres químics i mixtos contra àcid sulfúric. Resolució 
del 18 de març de 1981 (BOE núm. 80 del 03/04/1981 i núm. 139 del 11/06/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-24: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 
semiautònoms d’aire fresc amb mànega a pressió. Resolució del 22 de juliol de 1981 (BOE núm. 
184 del 03/08/1981 i núm. 151 del 25/06/1982). 
  o Norma Tècnica Reglamentària MT-25: plantilles de protecció davant riscos de perforació. 
Resolució del 30 de setembre de 1981 (BOE núm. 245 del 13/10/1981 i núm. 296 del 
11/12/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-26: Aïllament de seguretat de les eines manuals utilitzades 
en treballs elèctrics en instal·lacions de baixa tensió. Resolució del 30 de setembre de 1981 
(BOE núm. 243 del 10/10/1981 i núm. 295 del 10/12/1981). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-27: Bota impermeable a l’aigua i a la humitat.Resolució del 
3 de desembre de 1981 (BOE núm. 305 del 22/12/1981 i núm. 49 del 26/02/1982). 
o Norma Tècnica Reglamentària MT-28: Dispositius personals utilitzats en operacions d’elevació 
i descens – dispositius anticaigudes. Resolució del 25 de novembre de 1982 (BOE núm. 299 del 
14/12/1982 i núm. 43 del 19/02/1983). 
 o Norma Tècnica Reglamentària MR-29: Perxes de salvament per a interiors fins a66 kV. 
Resolució del 31 d’octubre de 1986 (BOE núm. 298 del 13/12/1986, núm. 12 del 14/01/1987 i 
núm. 53 del 03/03/1987). Modificada per la Resolució del 18 de setembre de 1987 (BOE núm. 
235 del 01/10/1987 i núm. 253 de 22/10/1987). 

 
• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 
 
 

9.- Senyalització d’obres vials 
 
El contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar desconeixement de la 
deslegislació i la normativa a l’efecte encara que no se li hagi fet comunicació explícita. Així, doncs, està 
obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per a assegurar el seu compliment. 
 
 

Barcelona, juny del 2012 
 

L’estudiant, autor del projecte 
 

 
 
 

Antoni Casas Alemany  
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ANNEX NÚMERO 17 

Expropiació habitatge existent 
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Expropiació habitatge existent 

Per a poder dur a terme el projecte s’ha hagut d’arribar a un acord amb el propietari d’un immoble 

afectat per tal de poder enderrocar l’habitatge de forma que a través d’una compensació econòmica de 

250.000 Euros.  

 

L’habitatge afectat és el següent: 
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ANNEX NÚMERO 18 

Senyalització, seguretat i abalisament 
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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 per a la correcta posada en 
servei de la carretera. 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 de la 
xarxa bàsica primària (C-37) i el límit de velocitat és de 90 km/h. També s’ha tingut en compte que des 
de l’inici de l’obra fins al PK 5+550 la calçada és única (1+1) i des del Pk 5+550 al final és de calçades 
separades. Als corresponents plànols de Senyalització i defensa (Annex número 10) es representen 
gràficament les diferents marques vials i els senyals verticals, abalisament i barreres de seguretat, així 
com la seva posició al llarg de la traça. 

 

2. Actuacions a desenvolupar 

Les actuacions a desenvolupar a l’àmbit de la senyalització, abalisament i defenses de les obres descrites 
en el present Projecte són les següents: 

- Disposició de la senyalització horitzontal (marques vials). 

- Disposició de la senyalització vertical. 

- Disposició de la senyalització vertical d’orientació. 

- Disposició de barreres de seguretat. 

- Disposició de les corresponents fites quilomètriques. 

- Disposició dels captafars (“ulls de gat”). 

- Disposició de les fites d’aresta. 

- Disposició de les fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

3. Senyalització horitzontal, marques vials 

3.1. 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). Altra 
Normativa aplicable, en el cas de les marques vials, es la continguda en l’Ordre Circular 304/89 MV, del 
21 de juliol, sobre projectes de marques vials. Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el 
paviment de la carretera, que tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 

- Delimitar carrils de circulació. 

- Separar sentits de circulació. 

- Indicar les vores de la calçada. 

- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 

- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 

- Completar o precisar el significat de senyal verticals i semàfors. 
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- Repetir o recordar un senyal vertical. 

- Permetre els moviments indicats. 

- Anunciar, guiar i orientar als usuaris. 

Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la referència B-118 de 
la Norma UNE 48103. Als Plànols corresponents a aquest Projecte s’inclouen les Plantes Generals de 
Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques vials 
emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 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. El tipus de pintura estarà en funció del 
factor de desgast. Els paràmetres que determinen aquest factor són els següents: 

1.- Situació marca vial: 

- eix o separació de carrils 

- separació carrils especials 

- símbols, lletres i fletxes 

2.- Textura superficial: mitja 

3.- Tipus de via i amplada calçada: 

- Carretera de calçada única, bona visibilitat i a=7 m 

- Carretera de calçada única, bona visibilitat i a≤ 6,5m 

4.- IMD 

Amb aquest criteri s’obtenen els següents tipus de pintura: 

- Acrílica per a les línies de límit de plataforma dels ramals. 

- Termoplàstica per a les línies pintades a l’interior de la calçada del tronc i ramals, per les línies 
de vora de calçada del tronc i per les marques vials de separació de carrils especials. 

- De dos components en fred per zebrejats, fletxes i senyals pintades sobre la calçada a les 
zones de les interseccions. 

- En tots els casos amb microesferes de vidre.  

- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica i 
microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a l’esmentat assaig. 

 

3.2. Prohibicions d’avançament 

El criteri d’avançament utilitzat és l’establert per la norma 8.2-I.C. de Marques Vials i la Instrucció per al 
disseny i projecte de rotondes, tenint en compte que la velocitat màxima permesa en la carretera és de 
80 km/h. A continuació resumim els criteris bàsics emprats per la determinació deles prohibicions 
d’avançament.  

1) Distància de visibilitat mínima a partir de la qual es pot permetre l’avançament (essent V la velocitat 
màxima i considerant l’observador a 1,20 m sobre el paviment i el vehicle contrari d’1,20 m d’alçada, 
ambdós situats a 1,00 m de la vora interior del seu carril): 
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 (Taula 2, Normativa 8.2 - I.C.)  

 

2) Han de ser trams que com a mínim han de tenir entre línia continua i línia continua: 

 (Taula 3, Normativa 8.2 - I.C.) 

 

3) El principi de la zona de prohibició pròpiament anomenada es situarà en una secció que tingui com a 
mínim una distància de visibilitat: 

 (Taula 1, Normativa 8.2 - I.C.) 

  

En aproximacions a rotondes de carreteres de dos carrils, el els que l’avançament estigui permès i la 
visibilitat d’avançament s’allargui fins a la pròpia rotonda, s’iniciarà la prohibició d’avançament 110 m 
abans de la calçada anular. 

4) La longitud mínima de la zona de preavís de prohibició d’avançament serà: 

 (Taula 5, Normativa 8.2 - I.C.) 

 

5) El principi de la zona de preavís no es disposarà més enllà de la secció en que no es disposi de la 
següent distància de visibilitat en funció de la velocitat màxima: 

 (Taula 4, Normativa 8.2-I.C.) 

 

3.3. Tipologia de les marques vials  

En funció de la velocitat màxima i les característiques de la secció transversal:  

- Ramals: velocitat màxima de 50 km/h. 
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3.3.1. Marques longitudinals 

Les marques longitudinals es poden classificar en: 

LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTINUES 

- Línia de separació de carrils d’entrada i sortida. La seva funció es la separació entre el carril principal i 
el carril d’entrada, de sortida o de trenat, en el que normalment està prevista una acceleració o 
declaració dels vehicles. (Marca M-1.7). Es tracta d’una línia discontinua blanca, formada per trams de 
30 cm d’ample i 1m de longitud, separats a intervals d’1 m. 

 

LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES 

Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 

- Línia per marge de la calçada. Delimita el marge de la calçada. (Marca M-2.6). L’amplada de la marca 
vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta d’una línia de 10 cm d’amplada per la via del 
projecte, condicionat per l’amplada del voral. 

- Línia per ordenació de l’avançament en calçada de dos carrils i doble sentit de circulació.. Estableix la 
prohibició de l’avançament per no disposar de la visibilitat necessària per completar-lo, 

una vegada iniciat, o per desistir d’ell. La seva amplada és de 10 cm. (Marca M-2.2) 

- Línia per contorn d’illot infranquejable. Indicació dels límits d’una zona de calçada exclosa al trànsit i 
que, generalment, te per objecte o be protegir una zona d’espera o be proporcionar una transició suau 
per bordejar un obstacle o per realitzar una maniobra de convergència o divergència de carrils. Serà de 
característiques iguals a la línia de marge utilitzada. 

3.3.2. Marques transversals 

- Línia de cediu el pas (M-4.2) - Línia blanca discontínua de traç 0,80 m, ample 0,40 m i separació 0,40 
m. Una línia discontinua disposada a tota l’amplada d’un o varis carrils indica que, en circumstàncies 
anormals que redueixin visibilitat, cap vehicle ha de franquejar-la, quan hagin de cedir el pas en 
compliment de l’obligació imposada per: un senyal o marca de CEDIU EL PAS, per aquesta fletxa verd de 
gir en un semàfor, o quan no hi hagi cap senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen 
aquesta. 

 

3.3.3. Altres marques 

a) Zones excloses del trànsit (marques M-7.1 i M-7.2) 

Es marcarà un zebrat constituït per línies, paral·leles en angle o no, inclinades 45º respecte als eixos 
respectius. Aquest zebrat es representarà esquemàticament en els plànols de planta i el seu detall 
consta en els corresponents plànols de Senyalització Horitzontal del present Projecte de Construcció.  

La seva funció es incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació de vehicles i, al 
mateix temps, indicar-ne, per mitjà de la inclinació de les bandes que els constitueixen, de quin costat 
hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles obstacles o per realitzar una maniobra de 
divergència o convergència. 
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b) Fletxes, signes e inscripcions 

Fletxes de direcció o de selecció de carrils (Marques M-5.1) 

Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot conductor ha de 
seguir amb el seu vehicle el sentit indicat o un dels sentits indicats en el carril pel qual es troba circulant. 
Només cal utilitzar-les en vies amb forta intensitat de moviments de gir. Aquestes fletxes indiquen els 
moviments permesos u obligats als conductors que circulin per aquest carril en el pròxim nus. 

Inscripcions 

La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació complementària , 
recordant l´ obligació de complir allò prescrit per un senyal vertical o en certs casos imposen per si 
mateixes una determinada prescripció. Les inscripcions utilitzades seran tipus M-6.5 - Cediu el Pas : 

 

Cediu el pas (Marca M-6.5) 

Aquesta marca indica al conductor l’obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulin per la 
calçada a la que s’aproxima, i detenir-se si és necessari abans de la línia de CEDIU EL PAS. Aquesta marca 
en forma de triangle se situa abans de la línia de CEDIU EL PAS o del lloc on s’hagi de cedir el pas, a una 
distància entre 2,5 i 25 m, recomanant-se entre 5 i 10 m. 

 

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 

- Esborrany del “Manual per a la Senyalització d’Orientació de Catalunya” versió 0.2 (octubre de 2002) 
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DGC) de la Generalitat de Catalunya.  

- “Manual de Senyalització d’orientació de Catalunya. Darreres aportacions” del 23 d’abril de 2.004 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 autovies de la xarxa de carreteres de l’Estat. 

- “Instrucción de Carreteras, Norma 8.1.-I.C., Señalización vertical” publicada al gener de 2000. 

- “Instrucción de Carreteras, Norma 8.2.-I.C., Marcas viales” publicada al març de 1987. 

- “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. 
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- “Proposta de criteri d’abalisament” del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

- Instrucció per al disseny i projecte de rotondes (octubre de 2003) de la Direcció General de Carreteres. 

- Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehiculos Orden Circular 321/95 T y P i 6/2001. 

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 
80 km/h i és la màxima considerada del tronc principal. Els vials i ramals dels enllaços tenen una 
limitació específica segons queda reflectit als plànols. 

- Distància de parada: 

A qualsevol secció de la carretera per tots els carrils, la distància de visibilitat 
de parada, és almenys la distància de parada definida per l’expressió: 

el valor del coeficient f1: V = 50 km/h f1=0,411 

 

4.3. Actuacions a desenvolupar 

4.3.1. Els senyals de codi 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte 
(Document núm. 2). No obstant això, la Direcció d’Obra podrà 
modificar la seva orientació o situació quan les circumstàncies 
locals així ho aconsellin. Als esmentats plànols de plantes de 
senyalització es troben dibuixats cadascun dels senyals, així com 
la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de 
Fomento”. Les dimensions dels senyals seran les següents: 

 

4.3.2. Els panells 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

 

 

4.3.3. Col·locació 

La ubicació dels panells o senyals serà la indicada en els plànols de planta, però haurà de ser tal que la 
detecció del plafó es produeixi com a mínim a la distància de lectura fisiològica considerada igual a 
800xHb. La vora inferior dels panells laterals o senyals estarà a 2,20 m d’altura de la rasant de l’extrem 
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de la calçada La seva aresta vertical més propera, a 0,50 m del límit exterior del voral com a mínim i a 
2,5 m de la vora exterior de la calçada com a mínim. Aquests panells estaran girats al voltant del seu eix 
vertical lleugerament cap a fora amb un angle de 3 º. 

4.4. Fonamentació de panells 

El càlcul dels fonaments s’ha realitzat segons l’annex VII de suports i fonamentacions de l’esborrany de 
la “Senyalització interurbana d’orientació de Catalunya” maqueta 2 de la Direcció General de Carreteres. 

Pel càlcul de la fonamentació s’ha considerat la següent normativa tècnica: 

- UNE. 135311 “Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo”. 

- EHE 98 

- EN. 1999. Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de aluminio. 

- NBE-EA/95. Norma básica de la Edificación. “Estructuras de Acero en al Edificación”. Real Decreto 
1829/1995 de 10-11-1995, del Ministerio de Obras Públicas. 

- Plec de Condicions particulars. Senyalització vertical en alumini. 

 

5. Abalisament 

A més de la senyalització horitzontal i vertical s’inclou la definició dels corresponents elements 
d’abalisament. Aquests són: 

- Fites d’ aresta i de vèrtex. 

- Balisses cilíndriques 

- Captafars 

- Fites quilomètriques 

Per la seva ubicació es seguiran els criteris de la “Proposta de criteris d’abalisament“ del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.  

 

5.1. Fites d’aresta 

Les fites d’aresta tenen per objectiu abalisar els marges de les carreteres al llarg de les hores nocturnes 
o d’escassa visibilitat. També tenen per objectiu abalisar els marges de les vies en les hores diürnes, i per 
això son de color blanc i porten una franja negra inclinada 
cap a l’eix de la carretera. Serveixen també per 
materialitzar els hectòmetres de la via, circumstància molt 
interessant pels estudis d’accidents i altres aspectes 
relacionats. Dels dos tipus existents de fites d’aresta (tipus 
I i tipus II) es disposen fites de tipus I (secció oberta), en el 
tram de carretera convencional de calçada única, i de tipus 
II (secció tancada) en el tram de carretera de calçades 
separades. 

En quant als criteris d’implantació, les fites d’arestes s’han disposat (sempre i quan no hi hagi barrera de 
seguretat amb captafars adossats) coincidint amb els hectòmetres de la carretera (situats dividint en 10 
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parts iguals la distància entre dos punts quilomètrics successius). En aquestes fites d’aresta s’inscriurà, 
en el lloc indicat als plànols, un nombre de 1 a 9 que indiqui l’hectòmetre de que es tracta. Una vegada 
col·locats tots els hectòmetres es procedirà a col·locar entre dos hectòmetres successius un número de 
fites d’aresta variable en funció de la corba o recta de que es tracti, segons la taula adjunta extreta de 
l’esmentada Ordre Circular. Aquestes fites seran iguals als hectòmetres però sense el nombre. 

 

 

5.2. Captafars 

Les característiques dels materials i forma de col·locació es descriuen en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars .  

 

5.2.1. Captafars relectants. 

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´ultim 
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. Tanmateix es disposaran, 
amb una separació de 16 m, captafars adossats a les barreres de seguretat de formigó. 

 

5.2.2. Ulls de gat. 

Els “ulls de gat” es col·locaran per reforçar el balisament de la carretera. Aquests es disposaran en les 
connexions d’entrada i sortida de ramals i en rotondes de la següent manera: 

- Connexions entrada/sortida: en cada punt intermedi de l’espai sense pintura del zebrejat, passant una 
vegada acabat el ratllat zebrat a un captafar cada 5m (en una longitud total de 20m) i acabant cada 10 m 
(en una longitud de 30m). 

- Rotondes: es col·locaran en els illots i mitjana o línia de separació de sentits cada 5 metres fins a una 
longitud mínima de 30 m, i cada 2m en les últims 10 m abans de la rotonda. Els “ulls de gat” seran 
unidireccionals o bidireccionals segons es tracti de calçades separades o úniques, respectivament. 

 

5.3. Fites de vèrtes i balises cilíndriques 

En els ramals de sortida, a més de col·locar els ulls de gat, s’ha previst la col·locació d’una fita de vèrtex 
en el nas de la sortida, tal com queda reflectit en els plànols. A més, també es disposaran de balisses 
cilíndriques en les convergències i divergències. 

 

5.4. FITES QUILOMÈTRIQUES 

S’han disposat fites quilomètriques amb el codi corresponent a la carretera (C-37) pertanyent a la xarxa 
bàsica de la Generalitat de Catalunya, però la numeració corresponent queda pendent de la 
recodificació de les carreteres abans esmentada. Les fites emprades són les corresponents a una 
carretera convencional (S-572). Indica el punt quilomètric d’una via que no es autopista. La seva lletra i 
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número apareixen en la part superior del senyal. Les seves dimensions seran segons es defineix en els 
plànols i quadres de preus. No es col·locaran fites d’aresta coincidint amb els quilòmetres. En qualsevol 
cas, la col·locació i característiques de les fites d’aresta vindran donades per la Normativa ja esmentada, 
el Plec de Prescripcions Tècniques (Document nº 3) del present Projecte, i els criteris del Director de les 
Obres. 

 

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 “Ministerio de Fomento” 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.”, i 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 s’han seguit les recomanacions de la O.C. 18/2004 sobre criteris 
d’utilització de sistemes per a protecció de motociclistes.  

6.2. Criteris adoptats  

La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de perillositat dels 
diferents trams, per poder establir on sigui necessari barrera de seguretat i quin tipus correspon 
col·locar. La Taula 2 de l’Ordre Circular fixa la 
distancia mínima des de l’extrem de la calçada a un 
obstacle o zona perillosa per sota de la qual es 
justifica disposar barrera de seguretat. En el cas del 
tronc amb calçada única de l’inici al PK5+550 i 
calçades separades del PK 5+550 al final, i amb la 
inclinació dels marges que s’ha disposat, tenim les 
següents distàncies:  

En general, en tots els trams amb un nivell d’accidentabilitat normal s’ha col·locat barrera metàl·lica, 
variant la tipologia en funció de les distàncies existents entre la part posterior de la barrera i l’obstacle 
(d1) o el talús (d2) que indica la taula 7 de l’O.C. 321/95T i P. En desmunts s’ha dissenyat una cuneta que 
per si mateixa no constitueix cap obstacle, de tal forma que l’obstacle en tot cas, serà el desmunt allà on 
no es compleixin les distàncies mínimes de la taula 2 de l’apartat 3.2.1 de l’O.C. D’això resulten en els 
trams en desmunt uns trams sense barrera i altres amb barrera entre la cuneta i el desmunt, variant la 
seva tipologia segons la esmentada taula 7. A nivell general els pous, pericons o embornals, s’ha 
dissenyat de manera que quedin enrasats amb la secció estructural de la carretera perquè no es 
considerin tampoc com un obstacle. 

Disposarem de sistemes per a protecció de motociclistes de tipus continu en el costat exterior de les 
alineacions corbes en les que la velocitat específica sigui inferior en més de trenta (30) km/h a la de 
l’alineació immediatament anterior. En el tram del tronc amb calçada única i la resta de calçades 
bidireccionals la perllongació de l’acabament de la barrera per un sentit de circulació ha de ser igual a la 
d’anticipació del seu començament per al sentit contrari. En canvi en calçades separades la perllongació 
de l’acabament (sense tenir en compte l’abatiment) és de 4.0m paral·lelament a la carretera. Si la 
distància entre dues barreres consecutives és inferior a 50 metres, aquestes s’uniran.  

Els sistemes d’ancoratge dels diferents tipus de barreres estan indicats als plànols de detall. Extrems de 
la barrera Els extrems de la barrera de seguretat no constituiran un perill pels vehicles que topin contra 
ells; en cas contrari es protegiran com si es tractés d'un obstacle aïllat. La barrera rígida si està 
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enfrontada al tràfic tindrà un esvaïment de 20 metres. En la barrera metàl·lica en els extrems enfrontats 
al tràfic es recomana escollir entre les disposicions següents: 

a) L’encastament de l’extrem de la barrera al talús del desmunt. Aquesta disposició és la més 
recomanable, i es combina amb el tram en angle a que es refereix la taula 4 de la O.C. 

b) L’abatiment fins el terreny dels 12 m extrems de barrera. Les tres tanques extremes tindran 
suports cada 2 m. Els cinc suports més baixos no tindran separador i d’aquests, els dos més 
baixos aniran amb xapa soldada que augmenti la seva resistència al fregament per la superfície 
del terreny. Aquests suports provistos de xapa soldada, romandran completament enterrats.  

En els extrems no enfrontats al tràfic, els esvaïments i encastaments seran menors (4,32 m). 
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ANNEX NÚMERO 19 

Entrevista Alcalde Igualada Marc Castells 
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Entrevista a  Marc Castells (Alcalde de 

Igualada): 

Senyor Marc Castells, bon dia i gràcies ja per endavant per 

atendre’m. Bé doncs, els terrenys que volem parlar són propietat 

de l’ajuntament situats a la zona de Fàtima nord a la sortida per 

agafar la A-2. 

1. Aquests terrenys estan  inclosos dins el Pla Director Urbanístic, (ja ha aprovat novembre 

2014) dins el  marc del Parc d’innovació del cuir i la Marroquineria?  Per algú que no ès d’ 

Igualada o no està al dia què és aquest projecte? Quins objectius pretén aconseguir? 

Aquest Parc d’Innovació del cuir i la Marroquineria  és un dels 10 projectes estratègics que té la 

Generalitat de Catalunya, Per tan nosaltres estem molt contents que la Generalitat hagi apostat 

per la nostra comarca i ciutat. Té dos objectius: el primer objectiu es que les nostres adoberies 

es troben al centre de la ciutat al barri del Rec i en edificis separats cosa que fa difícil de 

treballar-hi ja que no poden disposar d’un sola planta,no són competitives, perden eficiència . 

Per tan creiem que aquestes indústries han de sortir del centre de la ciutat però el hi hem de 

trobar un espai, un lloc que els resolgui aquest inconvenients. El segon objectiu segurament 

més important atès que hem fet el projecte Igualada Leather Clúster Barcelona  que ocupa 

coneixement, innovació, creació, tradició, la cultura, tractament de les matèries primeres , 

pensant que les grans marques en el món de la pell (Louis Buiton, Gucci, Dior, Prada,...) venen a 

Igualada en busca de pell de qualitat, i és aquí on es duen a terme tots el processos. La idea es 

que aquestes grans marques poguessin produir aquí així doncs el projecte busca trobar un 

espai a la ciutat de Igualada on puguin fabricar. Per tan busquem la Marroquineria, la part de 

fer bolsos, carteres, etc que requereix un gran nombre de mà d’obra. 

Per tan aquí tindríem la Universitat i la Càtedra on es genera tot el coneixement doncs a més 

posar a l’abast un polígon on hi haguessin les empreses que fan la matèria primera però també 

les que fabriquen. Per tan la idea de Clúster possiblement el més antic d’Europa el tindríem tot 

en un sol territori.  

I pel que fa al terrenys de Fàtima nosaltres aportaríem  aquest espai com a zona de verda i 

d’equipament amb l’objectiu que l’ajuntament no disposa de sòl industrial propi que permeti 

oferir a les empreses que es vulguin instal·lar a Igualada. Per tan al aportar el 30% de sòl 

d’equipaments per al polígon, Igualada també disposarà del 30% de sòl d’aquest nou polígon 

Industrial que permetrà a l’Ajuntament poder negociar amb les empreses poden oferir alguna 

cosa a canvi. 

 

2. En  quina direcció  s’ ha fet la modificació del Pla Director Urbanístic? 

En aquesta zona hi havia previst una zona ARE (Àrea Residencial Estratègica) de 636 pisos i 

nosaltres creiem  que construir pisos ara mateix no és una prioritat a la ciutat de Igualada, 

creiem que és més prioritari atès que hi ha més de 2000 pisos buits i a més dins la trama 

urbana hi ha parcel·les encara per edificar, per tan no és una necessitat vital de la ciutat el tenir 

pisos.  Creiem que era important desafectar-la, tornar-la fer zona verda i d’equipaments per 

aportar-la en el polígon per a poder tenir zona industrial. Igualada no té terreny industrial i aquí 

és on no podem créixer, tenim el polígon de les Comes i prou. Així doncs tirant endavant 

aquesta modificació tindrem un 30% del nou polígon que per la ciutat tindrà molt més 

rendiment que fer-hi pisos. Així doncs només és un model diferent que nosaltres volem apostar 
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per aquest 30% de naus industrials per a poder negociar amb les empreses podem oferir alguna 

cosa des de el Consistori poden tenir una capacitat de negociació de veritat. 

 

 

3. Hem parlat que ara la zona de Fàtima nord és un espai destinat a zona verda, equipaments i 

esportiva, però concretament quina idea es té des de l’Ajuntament per aquest espai? 

Aquesta zona nord de Fàtima té un problema orogràfic important és d’una dificultat gran fer 

grans moviments. Es poden estudiar algunes iniciatives des de moure un punt la carretera 

perquè al haver-hi el torrent queda molt poc espai per a poder-hi posar algun equipament 

pogués tenir un bon aprofitament de l’espai o que la construcció no fos molt complicada. I per 

altra banda hauria de ser la major part zona verda, sense fer grans invents. Si que la nostra 

voluntat és de crear un camí de peatons perquè la gent pugui passar amb certa tranquil·litat 

molt semblant al de la pujada de les Maioles, l’Anella Verda i així també compliríem amb una 

reclamació dels veïns. Però estem treballant amb una zona força complicada peruquè la Ronda 

de Fàtima s’enfonsa degut a que es va reomplir amb runa part del barranc per a guanyar 

terreny. S’ ha d’anar molt en compte. Inclús rebaixar el turó que es de galera pot ser molt 

costos de fer.  A més de ser una zona molt àrida, fa que no ens poguem imaginar una zona molt 

verda tampoc en el futur. Per tan la idea es fer una actuació soft sense fer gaires invents.  

També crec que és molt correcte l’ampliació de la rotonda que ens proposes. 

 

Si també crec i es pot percebre que és la sortida de Igualada que està més abandonada entre  

cometes ... 

Si en aquest sentit estem elaborant el Pla de Mobilitat de la Conca d’ Òdena que ens donarà 

molta informació sobre l’ús de les sortides de Igualada. Ens trobem amb el problema que 

Igualada tothom entra i surt per la seva zona nord per el sud no tenim cap sortida. Per tan un 

altre objectiu poder més ambiciós és busca de fer un enllaç per la zona sud de Igualada de 

manera d’enllaçar amb la Ronda Sud de Igualada. Així deixaríem de col·lapsar la zona nord de 

Igualada. 

 

4. Ja hem parlat de la zona però l’estat actual amb alguns abocaments incontrolats, pàrquing no 

organitzat de camions, etc.  Ara que la política està molt encaminada cap a les zones 

blanques, una en aquesta zona per tal de controlar el tema d’aparcament es  contempla?  

Si podria ser una bona iniciativa però el veïns no estan massa d’acord doncs molts camions de 

mercaderia fresca deixen el motors engegats i això molesta al veïnat. 

S’ han de busca espai més apartats per aquest ús. 

Si quedés allunyada del nucli urbà i ben delimitada del que seria el barri de Fàtima seria una 

bona solució. 

 

Doncs moltes gràcies pel temps dedicat. Molt agraït. 
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ANNEX NÚMERO 20 

Actualitat retalls premsa  
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AJUNTAMENT IGUALADA  
15/5/2013 
Igualada. (ACN).- L'Ajuntament d'Igualada vol aprofitar els milers de visitants que s'apropen a 
la ciutat amb motiu del festival de moda Rec Stores per donar a conèixer el projecte Igualada, 
capital europea de la pell de qualitat. Per això, ha muntat una exposició audiovisual que dóna 
a conèixer els pilars bàsics del projecte com són el Centre Europeu d'Interpretació de la Pell 
de Qualitat, que es construirà a l'antiga adoberia Bella del 1913; la nova escola d'enginyeria; o 
el futur Parc d'Innovació en Cuir i Marroquineria. A més, inclou la projecció del 

http://www.lavanguardia.com/local/anoia/20130605/54374712147/les-adoberies-del-barri-del-rec-d-igualada-es-vesteixen-a-l-ultima-moda-de-la-ma-de-prop-de.html
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vídeo D'Igualada a Manhattan, que mostra com la pell feta a la ciutat serveix per fer productes 
exclusius que es venen a les botigues més luxoses d'arreu del món. 
L'Adoberia Bella d'Igualada, que data del 1913, acollirà durant quatre dies una exposició 
temporal per donar a conèixer el projecte Igualada, capital europea de pell de qualitat. Es 
tracta d'un muntatge conceptual que pretén que els milers de visitants que reuneix el festival 
de moda Rec Stores coneguin de primera mà quins són els pilars bàsics d'aquest projecte.  
 
El muntatge busca seguir l'estil artístic de les Rec Experimental Stores i inclou la projecció del 
vídeo D'Igualada a Manhattan, que mostra com la pell feta a Igualada serveix per fer 
productes exclusius que es venen en botigues luxoses d'arreu del món. La regidora de 
Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada, Àngels Chacón, ha destacat que "amb 
aquesta original mostra, els visitants prendran consciència de com treballem la pell a Igualada 
des de fa set segles".  
 
La mostra s'ha instal·lat a la façana de l'Adoberia Bella i els visitants podran "espiar" què hi ha 
a l'interior de l'adoberia a través de diversos tubs que fan de miradors. A través dels tubs es 
veuran els diferents pilars del projecte de la capital de la pell de qualitat com són el Centre 
Europeu d'Interpretació de la Pell de Qualitat; la nova escola d'enginyeria; o el futur Parc 
d'Innovació en Cuir i Marroquineria.  
 
Un dels pilars emblemàtics és el de la construcció del Centre Europeu d'Interpretació de la Pell 
de Qualitat, que s'ha d'ubicar a l'Adoberia Bella que està situada al barri del Rec d'Igualada. 
L'Ajuntament d'Igualada vol rehabilitar-la i convertir-la en el clúster de la pell de la ciutat, un 
lloc on els adobers puguin mostrar els seus productes a dissenyadors i representants de grans 
empreses. El president del Gremi de Blanquers, Xavier Badia, ha destacat que aquest "és un 
exemple perfecte de col·laboració entre l'àmbit públic i privat" i ha afegit que "el treball 
conjunt amb un mateix objectiu és l'única manera de superar la situació actual".  
 
De la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Jordi Pont, ha explicat que durant aquest any 
s'enllestirà la redacció del projecte executiu i que les obres començaran el 2014. Segons ell, en 
la rehabilitació de l'edifici s'hi ha implicat l'escola d'arquitectes de la Universitat de Barcelona 
perquè "ens ajudin a establir com s'han de tractar tots els materials que hi ha en aquesta 
adoberia i en la resta d'edificis del barri". Segons ell, aquest edifici serà un "pis mostra" per la 
futura rehabilitació de la resta d'adoberies del barri. 
 
DOCUMENTAL TV3: “TEIXINT EL  FUTUR”  30 MINUTS  
2/ 6/2013 
 
http://www.ccma.cat/tv3/Teixint-el-futur-a-30-minuts/noticia-arxiu/535540/ 
 
Els efectes devastadors de la crisi econòmica sobre l'ocupació fan de la reindustrialització 

l'autèntica arma de futur. Analitzem les opcions i les dificultats de tornar a la indústria 

centrant-nos en el cas concret d'Igualada. 

La fallida de la construcció ha demostrat que és inviable l'aposta de l'última dècada per 
convertir Igualada en un centre de serveis i residencial, amb una previsió de doblar la població. 
La comarca lidera els percentatges d'atur de Catalunya. Tot i l'escepticisme de molts 
empresaris, torna a mirar els sectors tradicionals, el tèxtil i la pell, com a taula de salvació. 
Són, paradoxalment, els sectors que van deixar milers de parats desviant les produccions cap 
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als països d'orient, sobretot la Xina. 
  
El sector de la pell, que va passar de dues-centes empreses a tan sols vint-i-vuit, va aturar 
l'hemorràgia i està creixent des de fa tres anys. El relleu generacional es va traduir en un canvi 
d'orientació, substituint la producció de soles de sabata per al mercat espanyol pel curtit de 
pell de primeríssima qualitat, destinada a les principals marques mundials. El gremi treballa 
com un clúster, promou la investigació aplicada en l'escola universitària i compta amb el 
suport de l'ajuntament, que s'ha marcat com a prioritat el projecte "Igualada, capital europea 
de la pell de qualitat." 
  
En el tèxtil, encara passen per moments delicats les empreses que depenien fonamentalment 
del mercat espanyol. Marques emblemàtiques com Punto Blanco o Sita Murt tenen ara mateix 
ERO temporals i estan modificant les estratègies per obrir nous mercats. La Xina, que ha 
captat bona part de les deslocalitzacions del tèxtil, es veu també com un mercat a conquerir: 
els milionaris i la classe mitjana, que poden arribar als quatre-cents milions en pocs 
anys,reclamen productes europeus i de qualitat. I estan disposats a pagar. 
  
Els empresaris que han començat a notar el retorn de la producció són els petits tallers que 
treballen per a diferents marques. Competeixen la mà d'obra barata i la tecnologia d'última 
generació i l'agilitat. A diferència de la producció a la Xina, que requereix mig any i grans 
comandes, els tallers igualadins poden servir els encàrrecs en menys de quinze dies i adaptar-
se a les necessitats de les marques en talles, colors i quantitats. Un estudi de FITEX (Fundació 
per a l’Innovació del Tèxtil) calcula que només recuperant el vint per cent de la producció 
desviada a Turquia es podrien crear tres mil llocs de treball. 
 
L'augment de la competitivitat també s'ha vist afavorit per la retallada en els costos laborals. 
Els sous han baixat, de mitjana, el trenta per cent en els últims anys i arriben a situar-se per 
sota dels vuit-cents euros mensuals. Hi ha treballadors que són pobres, segons el coordinador 
del tèxtil de Comissions Obreres. 
  
"30 minuts" ha analitzat aquest moment de moderada esperança amb tallers manufacturers, 
amb marques emblemàtiques que revisen estratègies, amb treballadors de llarga durada, i 
amb adobadors de pells, científics i l'administració local. 
  
També ha constatat la salut de ferro d'una empresa com Buff, líder mundial en el seu sector, 
fruit d'una idea afortunada, ben desenvolupada i amb un percentatge d'exportacions pròxim al 
noranta per cent. I la tossuderia de petits empresaris, com Enric Fillat, que han lluitat per 
mantenir un substrat industrial sobre el qual es pot teixir el futur. 
  
Un reportatge de: Ramon Anglès i Lluís Jené 
Imatge: Lluís Jené i Walter Ojeda 
Producció: Sandra Rierola 
Muntatge: Joan Carles Calvera 

 

http://www.tv3.cat/30minuts
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ELS ADOBERS LLUIRAN LA MARCA IGUALADA LEATHER CLUSTER 

BARCELONA 

Els blanquers de la ciutat podran emprar una marca que els 
ha d’obrir nous horitzons a nivell internacional. 



Projecte de reurbanització de la prolongació de la ronda de Fàtima i de la rotonda de connexió amb l’N-II 

 

151 

 

11-12-2014 

 

Aquest dijous, 11 de desembre, el Campus Universitari d’Igualada ha acollit la presentació d’un 

acord entre l’Ajuntament d’Igualada, l’Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Blanquers 

d’Igualada que permetrà a aquest col·lectiu industrial, un dels productors de pell de qualitat 

més valorats a nivell internacional, emprar el segell distintiu Igualada Leather Cluster 

Barcelona. Els encarregats de presentar la iniciativa han estat l’alcalde d’Igualada, Marc 

Castells, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president dels adobers de la capital de l’Anoia, 

Xavier Badia. 

Amb l’acord assolit, les adoberies igualadines podran lluir ben aviat aquest nou distintiu, un fet 

que, tal com explica Badia, obre “un gran horitzó de noves possibilitats, sobretot a nivell 

internacional”. El fet de poder emprar la denominació Barcelona permetrà, al seu entendre, 

sumar “tots els intangibles de prestigi, innovació, excel·lència i dinamisme que suggereix el 

nom de la ciutat de Barcelona a un producte, la pell feta a Igualada, que ja és molt ben 

valorada arreu”. Suposa, en definitiva “agafar un gran producte fruit de molts segles 

d’experiència en curtits i afegir-hi un plus d’imatge d’un valor gairebé incalculable”. 

El nou distintiu es podrà implantar en les fàbriques i plantes de producció de la ciutat, els 

adobers podran lluir-la en fires internacionals del sector i, en última instància i a mig termini, la 

principal aspiració passa per aconseguir que les marques que fabriquen a partir de la pell 

produïda a Igualada incorporin aquesta etiqueta als productes que arriben a les botigues. En el 

http://www.igualada.cat/ca/noticies/els-adobers-lluiran-la-marca-igualada-leather-cluster-barcelona/image_large
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logotip que ha de distingir els productors d’Igualada, elaborat per l’estudi local MG 

Comunicació, destaca especialment el missatge “Des de 1.340”, recordant els set segles 

d’activitat adobera documentada a la ciutat. 

El pes de la denominació Barcelona · L’Ajuntament de la capital catalana ha vist amb bons ulls 

el fet d’associar el seu nom amb una indústria històrica del país, exemple de responsabilitat 

social i mediambiental, que ha sabut adaptar-se als nous temps, que ha fet un gran esforç per 

la internacionalització, la innovació i la investigació, i que avui exporta el 80% de la seva 

producció, una pell de qualitat destinada principalment a les grans marques del món del luxe. 

Xavier Trias, alcalde de Barcelona, assegura que suposa un orgull “posar els actius de la marca 

Barcelona al servei de la indústria de la pell d’Igualada” ja que, afegeix, “associar el potencial 

econòmic i industrial d’Igualada a la marca Barcelona és un factor d’èxit per les nostres ciutats 

que segurament produirà beneficis mutus”.  

Un exemple recent de la valoració internacional de la denominació Barcelona és l’estudi City 

Reptrak 2014, elaborat pel Reputation Institute i que contempla l’estima, confiança, admiració 

i respecte que desperten les principals ciutats del món. La capital catalana, que el 2013 

ocupava la 23a posició, enguany entra al Top Ten i se situa novena, per darrere de Viena, 

Munic, Sydney, Florència, Venècia, Oslo, Vancouver i Londres.    

Una llarga relació entre ciutats · Aquesta nova col·laboració en l’àmbit econòmic suposa, 

segons l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, renovar i adaptar al segle XXI una relació establerta 

l’any 1.381, per la qual la ciutat esdevenia Carrer de Barcelona, quedava sota domini i 

protecció reials, superava l’època de lluites de senyors feudals i donava un gran pas endavant 

en l’àmbit comercial i econòmic. 

L’acord presentat avui, segons Castells, implica “dotar d’una eina importantíssima un dels 

sectors tractors d’Igualada en l’actualitat, un instrument que els enforteix, els fa molt més 

competitius i els diferencia de la competència” ja que, amb aquest segell, tothom sabrà que “la 

pell que té a les mans no només és bona perquè és feta a Igualada, sinó que Igualada és a tocar 

de Barcelona i que Barcelona avala la bona qualitat d’aquest producte”. L’alcalde agraeix la 

confiança del consistori barceloní a l’hora d’apostar per una indústria “cabdal per Igualada” i 

que avui ja és un exemple de superació, de confiança en les pròpies possibilitats i de com 
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esdevenir un referent.
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La Generalitat fa l’aprovació inicial del 
futur polígon dels adobers Igualada-
Jorba 

 

Espai (en vermell) on s'ubicarien les indústries. 

19/11/2014 

Els tràmits acabaran a l'estiu i els blanquers s'han compromès a fer els trasllats que tinguin 

viabilitat econòmica 

---- 

La comissió d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya ha aprovat de manera inicial el pla 

director del Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria que es farà en uns terrenys que hi ha 

al costat de l’autovia A-2, entre Igualada i Jorba. El pas fet aquesta setmana ha de permetre 

que el pla urbanístic del polígon quedi enllestit a l’estiu i a partir d’aleshores el terreny quedi a 

punt per implantar-hi indústries. L’horitzó amb el qual treballa la Generalitat són 10 anys. 

La urbanització d’aquella zona, de propietat municipal i que ara són terrenys buits, no es farà 

fins que no s’asseguri que hi aniran empreses, per evitar hipotecar el sòl disponible. El pas fet 

aquesta setmana, però, ja en permet el seu ús per indústries. 

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, explica que “això és una victòria el model industrial pel qual 

apostem des del govern. Aconseguim resoldre una demanda històrica dels nostres blanquers 

que necessitaven un lloc on ser més competitius i tenir una projecció de futur, i també 

http://www.taronjadigital-anoia.cat/imatge/1381-1416422792.jpg?amplada-maxima=750
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aconseguim que l’Ajuntament d’Igualada tingui sòl industrial per captar inversions en l’àmbit 

de la marroquineria, que dóna mà d’obra intensiva”. 

El que serà el Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquineria ocuparà uns terrenys que feia temps 

que esperaven destí i on se’ls hi havien suggerit diferents finalitats, sempre lligades amb 

l’activitat econòmica. Per Jorba, dedicar-lo a les empreses de la pell és una solució positiva, tal 

i com detalla el seu alcalde, Josep Maria Palau: “és un polígon que respectarà el medi ambient, 

on la indústria hi tindrà innovació i creixement, i on es podrà generar ocupació en el marc d’un 

parc modern com el que hi ha plantejat”. 

Tot i que les parcel·les que estaran disponibles per ubicar-hi indústries dels blanquers queden 

dins als termes municipals d’Igualada i Jorba, Òdena, s’uneix al projecte amb una part de 

terreny al sud de l’Espelt destinada a zona verda i equipaments. L’alcalde del municipi, Pep 

Solé, destaca que “és una bona notícia perquè es fa urbanisme pensant en una activtat 

concreta i això és encertat, per evitar tenir zones industrials buides i fetes sense saber què hi 

anirà. És una oportunitat per la Conca d’Òdena”. 

Les empreses del curtit de la pell d’Igualada ara es troben ubicades al barri del Rec, des d’on 

diverses vegades ja han dit que no poden créixer. Una vegada feta l’aprovació inicial del 

polígon que les pot acollir, des del Gremi s’han compromès a fer-hi el trasllat en funció de les 

possibilitats de cada indústria. El president de l’entitat, Xavier Badia, explica que “és un espai 

on situar les nostres indústries i que ens dóna la competitivitat que necessitem. Hi ha plena 

disposició a fer el trasllat, tot i que dependrà de les necessitats de cada empresa i de la 

viabilitat econòmica que tingui”. 

El nou polígon dels adobers tindrà més de 40 hectàrees i un únic carrer que el travessarà d’est 

a oest per permetre que s’hi puguin oferir grans parcel·les. En aquest sentit, hi haurà tres 

tipologies de terrenys que es posaran a la venda o lloguer: els grans, de 35.000 metres 

quadrats, els mitjans, de 6.000, i els petits, de 2.000 metres quadrats. A part de poder acollir 

les indústries que hi ha al barri del Rec, els ajuntaments vinculats al projecte esperen que el 

nou polígon pugui atraure altres inversions i també incorporar empreses del sector de la 

marroquineria que transformen la pell en el producte final que es comercialitza, ara inexistents 

a la ciutat. Per això el seu nom és Parc d’Innovació del Cuir i la Marroquinera. 
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ENRIC BADIA | IGUALADA El futur polígon de la pell de Catalunya va fer ahir un pas 

pràcticament definitiu. La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central va aprovar inicialment 

el Pla Director Urbanístic del Parc d'Innovació del Cuir i la Marroquineria, un espai exclusiu per 

a la indústria del cuir i la pell d'Igualada, que actualment està concentrada al barri del Rec. 

Però, també, un lloc per poder aglutinar tot el potencial català d'aquest sector. Es tracta d'un 

procés urbanístic, d'una aprovació inicial, que hauria d'arribar al seu punt final al voltant dels 

mesos d'estiu de l'any que ve. 

Es tracta de la definició com a nou polígon d'una peça de terreny de 244.000 m2 situada a 

ponent d'Igualada, al costat de la A2, i a cavall entre el terme municipal d'aquesta ciutat i el 

municipi veí, Jorba. Una operació, però, en la qual entren en joc altres peces, com ara la zona 

Fàtima nord, on l'anterior govern de la capital de l'Anoia hi havia previst una zona residencial 

amb 600 habitatges i que ara es reserva per a sòl verd i zona d'equipaments fonamentalment 

esportius. També suma metres quadrats de zona verda una peça de protecció a l'entorn del 

nucli de l'Espelt, al municipi d'Òdena. Per tant, un projecte que implica tres ajuntaments, que 

té l'impuls i la col·laboració del sector dels blanquers de la capital de l'Anoia i que ha trobat la 

bona disposició de la Generalitat per redactar un primer document en un temps pràcticament 

rècord, de 8 mesos. 

El pla, ara, ha de completar el seu procés de tramitació: s'ha d'exposar públicament perquè qui 

ho vulgui pugui presentar les seves al·legacions i ha d'iniciar un llarg recorregut amb altres 

departaments de la mateixa Generalitat, que han d'informar favorablement del que ha 

proposat Urbanisme, com ara Medi Ambient. Agustí Serra, director general d'Urbanisme, era 

ahir relativament optimista en els terminis malgrat la intervenció d'altres organismes i indicava 

un període d'entre 6 i 8 mesos per a l'aprovació definitiva, per part del conseller de Territori i 

Sostenibilitat. 

 

ANNA SUÁREZ | IGUALADA La trentena d'empreses adoberes que hi ha en actiu al barri del 

Rec d'Igualada es traslladaran gradualment a un nou espai, i així compliran una vella 

reivindicació del sector. Es tracta d'uns terrenys de 34 hectàrees a tocar de l'autovia A2, entre 

Igualada i Jorba.  

Aquest nou polígon s'engloba en el nou Parc d'Innovació en el Cuir i la Marroquineria Igualada-

Jorba, on es vol concentrar l'activitat acadèmica, tecnològica i empresarial relacionada amb els 
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àmbits de la pell i la marroquineria. A més a més d'acollir les empreses del sector adober, el 

nou polígon també pretén captar noves inversions relacionades amb la pell que generin 

ocupació a la comarca de l'Anoia.  

El parc forma part del projecte "Igualada, capital europea de la pell de qualitat", que també 

inclou un Centre Europeu d'Interpretació de la Pell, estudis universitaris i de cicle formatiu o la 

construcció de la nova Escola d'Enginyeria. 

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, el batlle de Jorba, Josep Maria Palau, i el president del 

Gremi de Blanquers d'Igualada, Xavier Badia, van presentar ahir el nou projecte. Castells va 

defensar la ubicació dels adobers al Parc d'Innovació, ja que es conserva la "marca Igualada" i 

pel fet que s'ubicaran a tocar de la nova Escola d'Enginyeria i la càtedra A3 in Leather 

Innovation. L'alcalde de Jorba, que aporta deu de les 34 hectàrees del nou polígon, va destacar 

que el projecte "és una proposta realista i amb possibilitats per a la creació de llocs de treball". 

El president del Gremi de Blanquers, Xavier Badia, va explicar que al barri del Rec les adoberies 

"no tenen espai per créixer, no poden instal·lar maquinària moderna i hi ha molts problemes 

de transport a l'hora d'entrar mercaderies a al ciutat". 

Suport unànime del ple 

El ple municipal d'Igualada va votar ahir al vespre donar suport al projecte, amb la unanimitat 

de tots els grups. Ara l'Ajuntament traslladarà l'acord a la Generalitat per començar les 

tramitacions necessàries i la redacció del planejament urbanístic per poder fer-lo realitat. 

Segons ha apuntat Castells, es preveu una tramitació "ràpida", a partir de la nova Llei 

d'urbanisme de la Generalitat que permet redactar un Pla Director Urbanístic per delimitar 

sectors d'interès supramunicipal en actuacions d'especial rellevància social o econòmica. 

 

 

 

 

 

 

 


