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1. Introducció 
 

Aquest projecte es situa en el Vallès Occidental, concretament, al poble de Sentmenat, amb 
una població aproximada de 8.521 habitants.  
 
L’Ajuntament de Sentmenat ha rebut repetides queixes en relació a la intersecció entre les 
carreteres C-1413a i B-142, la primera d’elles propietat de la Generalitat de Catalunya i la 
segona de la Diputació de Barcelona.  
 
La carretera B-142 és la via que fa d’enllaç amb la carretera C-1413a d’accés al terme municipal 
de Sentmenat. Aquest creuament en “Y” es produeix en el perímetre sud oest del nucli urbà  
amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents.  
 

 
Il·lustració 1.  Emplaçament de l’encreuament 

 
La intersecció presenta clarament una disfunció de trànsit i de senyalització. De trànsit, ja que 
l’actual configuració de la cruïlla no té capacitat suficient per absorbir el trànsit existent, 
fonamentalment perquè la prioritat senyalitzada no coincideix amb els moviments de major 
intensitat de trànsit. De senyalització, perquè els usuaris no troben les indicacions necessàries 
ni tampoc cap carril addicional per a prendre la desviació amb seguretat.  
 
A més, l’angle d’intersecció d’ambdues carreteres és força tancat cosa que dificulta els 
moviments d’incorporació a esquerre des de la B-142 pel seu radi de gir insuficient i comporta 
un perill afegit per la manca de visibilitat. 
 
És per això que es redacta el Projecte Constructiu amb el nom de “Millora de la intersecció 
entre les carreteres B-142 i C-1413a del T.M. de Sentmenat”. 
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2. Objecte del projecte 
 

L’objecte del present projecte és la redacció del Projecte Constructiu “Millora de la intersecció 
entre les carreteres B-142 i C-1413a del T.M. de Sentmenat” amb una completa definició 
tècnica i valoració econòmica. Alhora, els objectius primordials d’aquest Projecte Constructius 
són els següents: 
 

- Projectar una intersecció a nivell entre les carreteres C-1413a i B-142 (que millori 
l’actual intersecció entre aquests dos vials). 

 
 
3.  Cartografia i Topografia 
 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:5.000 propietat de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els 
estudis necessaris per a la definició del present Projecte Constructiu i, per tant, no es 
realitzaran treballs topogràfics. 
 
 
4. Estudi d’alternatives 
 
El present estudi planteja i analitza set alternatives per a poder trobar la solució més òptima 
des d’un punt de vista econòmic i tècnic. 
 

4.1 Enllaços en T  
 
ALTERNATIVA 1: Enllaç en T amb una incorporació de la B-142 més perpendicular. El cost 
aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 95.000 € IVA 
inclòs. 
 

ALTERNATIVA 2: Enllaç en T amb prioritat invertida donant la prioritat al moviment més 
important entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142 segons dades de l’IMD. El 
cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 50.000 € IVA 
inclòs. 
 

ALTERNATIVA 3: Enllaç en T amb prioritat invertida donant la prioritat al moviment més 
important entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142. Execució d’un tercer carril 
d’espera central d’incorporació a la C-1413A. El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a 
obres similars és d’aproximadament 150.000 € IVA inclòs. 
 

4.2 Rotondes  
 
ALTERNATIVA 4: Enllaç en rotonda de 19 metres de radi enllaçant la B-142 amb els dos ramals 
de la C-1413a. El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és 
d’aproximadament 450.000 € IVA inclòs. 
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ALTERNATIVA 5: Enllaç en rotonda de 25 metres de radi enllaçant la B-142 amb els dos ramals 
de la C-1413a i amb la futura variant prevista al planejament general al nord de la intersecció. 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 700.000 
€ IVA inclòs. 
 
ALTERNATIVA 6: Enllaç en rotonda ovalada enllaçant la B-142 amb els dos ramals de la C-
1413a i amb la futura variant prevista al planejament general al nord de la intersecció. Aquesta 
alternativa correspon al planejament urbanístic de l’Ajuntament de Sentmenat. El cost 
aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 650.000 IVA 
inclòs.€  
 

4.3 Pas a nivell 
 
ALTERNATIVA 7: Pas a nivell entre la C-1413a direcció Polinyà i la carretera B-142 i enllaç en 
T amb prioritat invertida entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142. El cost 
aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 1.500.000 € 
IVA inclòs. 
 

4.4.  Conclusions 
 
Una vegada finalitzat el corresponent anàlisi multi-criteri que es troba en l’Annex 2, es pot 
concloure que l’alternativa més adient per a definir l’enllaç de la carretera C-1413a amb la B-
142 és l’ALTERNATIVA 5, i és aquesta la solució que es desenvolupa en el present projecte 
constructiu. 
 
 

5.  Descripció de la solució adoptada 

 
5.1. Descripció general de la solució 

 
L’alternativa escollida per a la construcció d’un nou enllaç entre les carreteres C-1413a a i B-
142 és el de la construcció d’una rotonda, que millorarà la mobilitat en aquest punt, així com 
la seva ordenació de trànsit. Aquesta nova actuació substituirà a l’existent intersecció amb 
una senyalització deficient i amb problemàtiques destacables. 
 
Aquesta rotonda tindrà un diàmetre exterior de 25 metres. Així mateix, el diàmetre de la illeta 
central serà de 16,000 metres, deixant una calçada de 7,000 metres i el voral interior serà de 
0,2 metres. 
 
Els talussos, tant de terraplè com de desmunt, tenen una relació horitzontal/vertical: 3/2. 
 
El drenatge longitudinal utilitzat està constituït per cunetes de desmunt. La cuneta triada per 
a realitzar el drenatge de la plataforma i talussos és triangular del tipus TTR-15 revestida de 
formigó.  
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Altres elements que constitueixen el drenatge longitudinal són embornals, que també 
s’encarregaran de drenar bona part de la plataforma i tubs de PVC connectats entre sí, deixant 
l’aigua lliurement en terra vegetal. 
 

5.2. Planejament 
 
La rotonda objecte d’estudi es troba al límit entre dos tipus de sòls, el primer classificat com 
a Sòl No Urbanitzable (Rústic) i el segon com a Sòl Urbanitzable (No delimitat), segons el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sentmenat.  
 
En particular, el tram de carretera de la C-1413a que surt del poble de Sentmenat es troba en 
una zona classificada com a Sòl Urbanitzable (No delimitat) mentre que el tram de carretera 
de la C-1413a que ve de Sabadell així com el tram de la B-142 pertanyen a Sòls No 
Urbanitzables (Rústics). 
 

5.3. Traçat 
 
En el cas del vials existents (carretera B-142 i C-1413a) es respecta el traçat actual, excepte els 
trams d’entroncament amb la nova rotonda. 
 
En tots els casos possibles, s’ha pretès complir les especificacions de la Instrucció de 
Carreteres. Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 40 km/h i les consideracions 
geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de Carreteres. 
 
Traçat en planta 
 
El traçat en planta està compost per l’adequada combinació de rectes, clotoides i corbes 
circulars. 
 
Rotonda 
 
L’emplaçament de la rotonda en planta s’ha escollit en funció de criteris econòmics i 
funcionals.  
 

1. S’ha volgut aprofitar al màxim l’antic traçat de la carretera i així reduir la superfície 
d’expropiacions i els moviments de terres.  
 

2. Per un altre costat, la rotonda ha de permetre l’enllaç de la futura variant i assegurar 
un espaiament mínim (25 graus aprox.) entre els seus diferents enllaços.  

 
Una posició de la rotonda molt propera a l’encreuament actual no permet aquest angle 
mínim aconsellat entre la futura variant i la carretera C-1413a (tram dret). Al mateix 
temps, una posició més llunyana es innecessària i menys econòmica ja que no permet 
aprofitar tant el traçat actual motiu pel qual s’ha escollit finalment la posició que es 
mostra en el Document número 2 Plànols. 
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El diàmetre exterior de la rotonda és de 25 metres, amb un doble carril de circulació de 7 
metres amb un voral interior de 0,2 metres. 
 
Carretera C-1413a (Tram Esquerre) 
 
La principal problemàtica del tram esquerra de la carretera C-1413a és el desnivell que 
presenta enfront la carretera B-142, exactament d’uns 4 metres. Per a salvar el desnivell 
respectant sempre el pendent màxim establert del 7% per a una velocitat de projecte de 
40km/h, la solució s’ha hagut de prolongar uns metres perquè el pendent longitudinal fos més 
suau. 
 
El traçat en planta d’aquest tram es compon d’una primera recta de 19,9 metres seguida de 
una corba de 50 metres de radi amb espirals d’entrada i sortida de 20 metres de longitud 
cadascuna. Finalment l’espiral de sortida empalma amb una altra recta de 41,8 metres que  
empalma amb l’entroncament sud-oest de la rotonda. 
 
Carretera C-1413a (Tram Dret) 
 
La solució escollida per al tram dret de la carretera C-1413a ve condicionada pels edificis que 
es troben a banda i banda de la carretera els qual s’han volgut respectar i així estalviar-nos 
costos d’expropiacions en sòl urbà innecessaris. Al mateix temps, l’entroncament amb la 
rotonda ha d’estar suficientment separada de la futura variant per la qual cosa s’ha optat per 
desplaçar lleugerament el traçat de la carretera cap al nord-est, tal i com es pot veure en el 
document número 4, Plànols.   
 
El traçat en planta d’aquest tram es compon d’una primera recta de 25,5 metres seguida de 
una corba de 50 metres de radi amb espirals d’entrada i sortida de 20 metres de longitud 
cadascuna. Finalment l’espiral de sortida empalma amb una altra recta de 47,6 metres que  
empalma amb l’entroncament nord de la rotonda. 
 
Carretera B-142 
 
Aquest tram segueix el mateix traçat en planta que l’antiga carretera a excepció del tram previ 
al entroncament amb la rotonda on es produeix un petit gir per a evitar excessos de velocitat; 
és una mesura de prevenció fàcil i útil en trams rectes de llarga longitud que avisa als 
conductors de la proximitat d’un enllaç i obliga a reduir la velocitat. Alhora aquest gir permet 
augmentar l’angle d’entrada entre la carretera B-142 i la carretera C-1413a (tram esquerra).  
 
En aquest cas, el traçat es compon d’una recta inicial coincident amb l’antic traçat de 27,9 
metres de longitud seguida d’una espiral d’entrada de 10 metres de longitud, una corba de 
100 metres de radi, una espiral de sortida de 20 metres longitud i finalment una recta de 53,1 
metres. 
 
 
Peralt i transició de peralt 
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El peralt aconsellat per la normativa “Instrucción de carreteres Norma 3.1-IC” en carreteres 
comarcals amb corbes amb radis de gir entre 50 i 350 metres és d’un 7% i aquest ha estat el 
peralt utilitzat.  
 
Segons la normativa, la transició d’un peralt del 7% s’aconsella que es faci amb una longitud 
mínima de 250 metres. No obstant, per a poder complir amb aquest premissa l’única 
alternativa possible era fer passar els entroncaments per zones urbanes ja construïdes cosa 
que implicava un cost molt elevat d’expropiacions que al nostre entendre, no era necessari. 
 
Així doncs, la transició de peralt de la nostra Obra no compleix estrictament amb les 
recomanacions tot i que això no comporta cap perill de circulació ni disfuncionalitat de traçat. 
 
Traçat en alçat 
 
Rotonda 
 
La nova rotonda està compresa dins d’un pla amb una inclinació del 3% i amb un perfil 
longitudinal de forma sinusoïdal, on el punt més baix es troba a prop de l’entroncament amb 
la carretera B-142 i el punt més alt en l’entroncament amb la futura variant. Això s’ha fet 
d’aquesta manera tenint en compte la topografia del terreny i així evitar moviments de terres 
innecessaris i costosos.  
 
El punt baix de la rotonda es troba al punt quilomètric 0+142,31 i el punt alt al 0+059,890. El 
desguàs de la plataforma queda garantit pel pendent longitudinal que envia les aigües al punt 
més baix de la rotonda on es col·locarà un desguàs d’aigua.  
 
Carretera C-1413a (Tram Esquerre) 
 
La rasant inicial d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 2% negatiu 
i una longitud de 5 metres. Aquesta rasant continua amb un acord vertical còncau de 40 
metres de longitud amb un Kv de 271. Aquest acord empalma amb un altre tram recte de 7,45 
metres i un pendent mig del 2,5% negatiu que al seu temps, empalma amb un segon acord 
vertical còncau de 40 metres de longitud amb un Kv de 18. Aquest segon acord ve seguit 
finalment per un altre tram recte amb un 0% de pendent i longitud de 7 metres abans d’arribar 
al entroncament sud-oest de la rotonda.  
 
Carretera C-1413a (Tram Dret) 
 
La rasant d’inici d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 0,51% 
negatiu i una longitud de 75 metres. El perfil longitudinal segueix amb un únic acord vertical 
còncau de 40 metres de longitud amb un Kv de 79. Aquest acord empalma amb un altre tram 
recte amb pendent del 0% i longitud de 15 metres que empalma amb l’entroncament nord de 
la rotonda.  
 
 
 
Carretera B-142 
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La rasant inicial d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 2% positiu 
i una longitud de 10 metres. Aquesta rasant continua amb un acord vertical convex de 40 
metres de longitud amb un Kv de 17. Aquest acord empalma amb un altre tram recte amb un 
pendent mig del 4,3% positiu i longitud 10 metres que al seu temps, empalma amb un segon 
acord vertical convex de 40 metres de longitud amb un Kv de 9. Aquest segon acord ve seguit 
finalment per un altre tram recte amb un 0% de pendent i longitud 5 metres abans d’arribar 
al entroncament sud-est de la rotonda.  
 
Enllaços (rotonda) 
 
Per a definir els enllaços de la rotonda amb les carreteres C-1413a i B-142 s’han tingut present 
les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, si bé en determinat casos ha prevalgut el fet d’ajustar-se a diferents condicionants, 
com ara la l’adequació de la rotonda a un pla d’inclinació del 3% així com la connexió del vials 
existents a la nova rotonda. 
 
Pel que fa els tres entroncaments de la rotonda aquests són idèntics. La longitud 
d’eixamplament de la sortida/entrada és de 15 metres, amb radis de gir de 15 metres per als 
carrils de sortida i 12 metres en els carrils d’entrada. La illeta central dels entroncaments té 
una longitud de 10 metres i una base de 4 metres. 
 
D’aquest forma, els carrils de sortida de la rotonda presenten unes millors condicions 
geomètriques (com ara, radis de girs més grans) que els carrils d’accés a la mateixa, de forma 
que s’assegura una ràpida evacuació de la rotonda i d’altra banda, s’obliga al conductor del 
vehicle que hi accedeix a minorar la seva velocitat, cedint el pas als conductors que ja hi són 
dins. 
 
Al Document número 2 Plànols es recull la planta i l’alçat del traçat on queden reflectits els 
punts singulars del diferents eixos i les amplades de les boques de les rotondes. 
 
Seccions tipus 
 
Les seccions tipus emprades a la definició del Projecte han estat les següents: 
 
Rotonda 
 
La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,00 metres d’amplada (2 carrils) amb voral 
interior de 0,2 metres. Aquest voral interior anirà marcat amb línies transversals per 
senyalitzar l’existència d’un únic carril. 
 
Els talussos, tant de desmunt com terraplè, tenen una relació horitzontal/vertical: 3/2. S’ha 
optat per aquesta talussos ja que permeten revegetar la zona i d’aquesta forma integrar més 
fàcilment l’obra en el paisatge. Aquest tipus de tal·lus és molt recomanable a excepció dels 
casos en que hi ha una gran superfície i és més econòmic un pendent major si el terreny ho 
permet. 
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En quant als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una transició que 
fa que en el punt alt o baix del perfil longitudinal el peralt és el màxim previst coincidint amb 
el valor de la inclinació del pla que conté l’eix de la rotonda, mentre que el peralt és zero en 
els punts on la rasant presenta la inclinació de la línia de màxima pendent del pla de la rotonda.  
 
Carretera C-1413a (Tram Esquerre i Tram Dret) 
 
A la carretera C-1413a s’ha respectat la secció actual de carretera 1+1 amb carrils de 3,5 
metres d’amplada separats per una banda de pintura de 0,100 metres. No obstant, s’ha afegit 
un voral de 0,5 metres en tota la alineació i una cuneta triangular de 1,5 metres en totes les 
zones de desmunt per a tal de recollir les aigües que cauen en la carretera i conduir-les cap a 
una reixa que es troba just abans de l’entroncament amb la rotonda. 
 
Carretera B-142 
 
A la carretera B-142 s’ha respectat la secció actual de la carretera (carrils 1+1 de 3’5 metres 
d’amplada). Com en el cas anterior, també s’ha afegit un voral de 0,5 metres en tota la 
alineació i com tota ella es troba en un tram de terraplenat no han estat necessàries  cunetes 
ja que el pendent del propi terreny serveix per a desguassar l’aigua. 
 
 

5.4. Geologia i Geotècnia 
 
La zona d’estudi està situada a la Depressió Prelitoral Catalana, encaixada entre la serralada 
Litoral i la Prelitoral comprèn alçades entre 100 i 250 m. Amb una gran extensió, inclou el 
Vallès, el Penedès i el Camp de Tarragona. Amb Girona al seu extrem NE, s’obre directament 
al mar al Camp de Tarragona. La Depressió Prelitoral està reblerta de materials neògens 
procedents de l’erosió de les serralades Litoral i Prelitoral.  
 
A finals del Permià i durant gran part del Triàsic es va produir una primera fase de rift, 
caracteritzada per una subsidència relativament alta. Primer es van dipositar importants 
espessors de sediments d’origen fluvial.  
 
Es tracta de conglomerats silícics de color vermell a la base, discordants sobre els materials 
paleozoics, formats predominantment per còdols de quars ben rodats de potència variable 
(poden assolir els 100 metres de potència).  
Per sobre d’aquests hi ha una alternança de gresos silícics de gra fi i argiles vermelles amb 
intercalacions de nivells de conglomerats que, de base a sostre de la unitat, es fan cada vegada 
menys freqüents; la potència total oscil·la entre 50 i 140 metres.  
 
Aquests materials afloren extensament avui en dia a la conca del Besòs en diferents indrets, 
com són els municipis de Sentmenat, Caldes, Bigues, Figaró i Tagamanent, entre d’altres.  
 
El projecte preveu, per al tram on estarà situada la Obra, desmunts de fins a 3 metres 
d’excavació. Aquí, hi ha una zona amb material excavable amb mitjans mecànics de potència 
alta. És per això, que cal preveure entre un 60 i un 80 % d’excavació amb mitjans mecànics 
potents en aquest tram.  
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Al llarg de tota la zona de desmunt i terraplè es projectaran talussos amb una relació H/V : 
3/2. 
 

5.5. Climatologia, hidrologia i drenatge 
 
A l’Annex núm. 6, Climatologia, hidrologia i drenatge es determina el cabal de referència 
originat per la pluja a la conca considerada, interceptades pel traçat de la nova rotonda a la 
intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142, a Sentmenat, i que servirà de base pel 
dimensionament del drenatge de la carretera. La metodologia d’estudi consta dels punts 
següents: 
 

 Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 
 

 Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents a 
diferents períodes de retorn. 
 

 Determinació dels coeficients d’escolament de la conca, assignació de la precipitació i 
determinació del cabal. 
 

 Càlcul i disseny dels elements de drenatge longitudinal. 
 
El càlcul de cabal s’ha realitzat pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge 
Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 
 
El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté amb la 
fórmula. 
 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼𝑡 ∗ 𝐴

𝐾
 

 
Amb els càlculs efectuats al corresponent Annex 6, es determinen els següents resultats: 
 
Q - Cabal en m3/seg. 

C = 0,989 

It = 235.367 mm/h 

K – Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 300. 

Drenatge longitudinal 
 
L’aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s’elimina cap a les vores 
a causa del peralt. 
 
L’aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del peralt i l’aigua procedent dels 
marges de la carretera, és recollida mitjançant una cuneta de desmunt. 
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La cuneta escollida per a realitzar el drenatge dels talussos és una cuneta triangular del tipus 
TTR-15 revestida de formigó. 
 
Tota aquesta aigua és conduïda cap a embornals que col·lecten l’aigua i la condueixen 
posteriorment cap a tubs de PVC que deixen l’aigua en terreny lliure.  Els tubs es dimensionen 
utilitzant la fórmula de Prandtl – Colebrook. 
 
Els càlculs realitzats per al dimensionament de tots els elements que constitueixen el drenatge 
longitudinal queden recollits a “l'Annex núm. 6, Climatologia, hidrologia i drenatge”.  La 
disposició d’aquests elements, així com les seves característiques i dimensions, poden 
consultar-se al “Document número 2, Plànols”. 

 
5.6. Seccions tipus, ferms i paviments 

 
S'ha optat per una esplanada de categoria E-3 (EV2 > 300 MPa) sobre la qual és col·locaran les 
capes de ferm. Per assegurar aquesta categoria d'esplanada i considerant de l’annex de 
geologia que el terreny és un sòl tolerable, s'haurà de fer la següent actuació per millorar-la: 
 
- Es regularitzarà el fons de l'excavació amb dues capes de 30 cm cadascuna, la primera capa 
de sòl seleccionat i a sobre una altra capa de sòl estabilitzat in situ.  
  
Per al trànsit i esplanada disponibles, s'ha adoptat la secció estructural 231: 

 
- Aquesta secció està formada per 25 cm de saorra artificial i per sobre una capa de 20 cm de 
mescla bituminosa.  
 
-Per al nostre cas s’ha escollit una capa de rodadura i intermitja de 5 cm i una capa base de 10 
cm.  
 
En els vorals les capes de ferm així com l’esplanada seran prolongació de les disposades en la 
calçada i, per tant, d'idèntica natura. 
 
Mescles bituminoses 
 
S'utilitzaran les mescles bituminoses en calent AC16 surf D, AC22 bin S i AC22 base G per a les 
capes de rodadura, capa intermitja i capa base respectivament.  
 
Betum asfàltic 
 
L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de trànsit i de 
la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Norma 6.1-I.C “Seccions de ferm” (de la Direcció 
General de Carreteres), la zona de projecte es troba a una zona tèrmica estival mitja. 
 
Així, per a categoria de trànsit T2 el tipus de betum asfàltic serà de penetració 60/70 per la 
mescla AC22. 
 
Reg de curat 
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El reg de curat serà del tipus ECR-1 i complirà allò establert per l'article 532 “Riegos de curado” 
de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
 
Regs d’adherència 
 
Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una 
emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 per ser un ferm 
nou.  
 

5.7. Moviment de terres 
 
L'estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats. 
 

 Excavabilitat. 
 Classificació dels materials. 
 Necessitats i disponibilitat de terres. 

 
Excavabilitat 

 
Tenint en compte la ripabilitat dels materials i l’anàlisi de tota informació disponible, es 
considera un percentatge de roca excavable per mitjans mecànics no convencionals d’un 60  
% en desmunt i a l’excavació de rases, pous i fonaments d’estructures i murs, en funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. El percentatge final podria ésser 
superior o inferior a l’estimat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es 
pugui assolir. 
 
La maquinària a utilitzar serà de tipus convencional i de potència mitja. Degut a la proximitat 
d’edificacions i per trobar-nos dins d’una àrea periurbana no es recomana l’ús d’explosius, per 
tant, caldrà preveure maquinària potent equipada amb martell picador en la majoria dels 
casos. 
 
Classificació dels materials 
 
A partir de les característiques de l’annex de geologia i sense cap reconeixement geotècnic 
disponible s'ha considerat de forma preventiva que el material excavat correspon al següent 
tipus de sòl: 

Tolerable 
Coeficient de pas: 1,2 

 
Segons les comprovacions al Pliego de prescripciones técnicas PG-3, s’arriba a la conclusió de 
que aquest tipus de sòl es pot utilitzar-se per a la formació dels següents tipus de sòl: 
 

Terraplè 
Sòl estabilitzat tipus 3 
 

Necessitats i disponibilitat de terres 
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En aquesta primera taula, s’adjunten els volums de terres dels diferents materials a emprar a 
l’obra, així com el volum total de desmunt i excavació: 
 

 
M3 EXCAVACIÓ M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 M3 ZAHORRA 

M3 SÒL 
SELECCIONAT 

TOTAL 11.210 15.014 1.374 1.145 1.374 

 
 
Seguint la mateixa estructura, a les següents taules es resumeixen els volums de material (m3) 
disponibles, necessaris i sobrants a portar al abocador. 
 
MATERIAL DISPONIBLE I MATERIAL D’OBRA 
 
Tenim 11.210 m3 d’excavació de sòl tolerable que es pot utilitzar com a sòl estabilitzat S-EST3 
i també com a sòl per a fer el terraplenat. En conseqüència, no tindrem material sobrant per 
portar a l’abocador. 
 

11.210 𝑚3 𝑑′𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎:                                         
>   1.374 𝑚3 𝑑𝑒 𝑆 − 𝐸𝑆𝑇3 
>   9.836 𝑚3 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎𝑡 

   
Sí que necessitarem material de préstec per a portar zahorra artificial, sòl seleccionat i el 
volum restant de terraplenat que no puguem cobrir amb el material provinent de l’excavació. 
 

       >   1.145 𝑚3 𝑑𝑒 𝑧𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
       >   1.374 𝑚3 𝑑𝑒 𝑠ò𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡 
       >   15.014 − 9.836 = 5.178 𝑚3 𝑑𝑒 𝑠ò𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 
 

5.8. Senyalització i abalisament 
 
Senyalització horitzontal 
 
Les marques vials emprades són les següents: 
 

a) Contínues: 

 M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a vora de calçada, sent la seva amplària de 15 cm 
amb voral igual o major d'1,50 m i de 10 cm amb voral inferior a 1,5m. Aquest tipus de 
línia també s’utilitza pel contorn de la isleta de la rotonda. 

 
b) Transversals: 

 

 M-4.2.- De 40 cm discontínua en “Cediu el Pas” amb un traç de 0,80m i un vànol de 
0,40 m, utilitzada en els encreuaments indicats en els plànols. 

 
 

c) Inscripcions: 
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 M-6.5.- Indica al conductor la obligació que te de cedir el pas als vehicles que circulen 
per la calçada a la que s’aproxima, i de detenir-se si es precís davant la línia de “Cediu 
el Pas”. 

 
MATERIALS EMPRATS: 
 
S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites: 
 

 Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots els símbols 
i inscripcions (apartat de “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres marques” ). 

 

 Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 
mateixa es realitzarà per polvorització. 

 

 En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueixen 
mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de vidre 
als materials anteriorment citats. 

 
Senyalització vertical 
 
S'han classificat les senyals verticals en els següents grups: 
 

 Senyals de Disseny Fix. 

 Senyals de Disseny Variable. 
 
MATERIALS EMPRATS: 
 

 Xapa d'acer galvanitzat per als senyals de codi. El seus pals de sustentació seran 
seccions d’acer al carboni. 

 

 Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini tipus 6060, i la 
perfileria dels tipus 6062. Els suports seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, 
extrusionats de secció constant o telescòpics. 

 
 
ABALISAMENT 
 
S'entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel conductor, a 
fi de destacar determinades característiques de la via. Atès les característiques de la via, no es 
realitzarà l’abalisament de la mateixa. 
 
DEFENSES 
 
No és necessària la col·locació de barreres de seguretat donat que tota la zona de nova 
construcció es troba en zona de desmunt. A la zona on aquest desmunt deixa d’existir, les 
cotes, tant de terreny com de rasant de la rotonda són la mateixa. 
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5.9. Serveis afectats. 

 
Tant sols s’ha detectat l’afectació de 5 bàculs d’enllumenat públic en el tram dret de la 
carretera C-1413a, dos dels quals tenen la línia soterrada. 
 
Aquest servei es veu afectat per les obres d’excavació per a la execució. 
 
Obra a realitzar:  
 
S’eliminaran els bàculs de la zona d’influència a l’espera de l’execució del nou tram 
d’il·luminació que constarà de cinc nous bàculs en el nou tram dret de la carretera C-1413a i 
un sisè bàcul al mig de la rotonda. 

 
5.10. Expropiacions 

 
La rotonda objecte d’estudi es troba al límit entre dos tipus de sòls, el primer classificat com 
a Sòl No Urbanitzable (Rústic) i el segon com a Sòl Urbanitzable (No delimitat), segons el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sentmenat.  
 
En total s’afecten 6.648 m2 de terrenys pertanyents a particulars.  
 
Valoració dels terrenys 
 
Després de parlar-ho amb l’Ajuntament de Sentmenat, els preus aproximats dels terrenys 
s’han fixat en funció dels seus aprofitaments i de la seva situació. Així per calcular el valor 
aproximat de les expropiacions s’ha utilitzat el preu següent: 
 

 Sòl rústic………………………….................................. 3.01€/m2 
 
Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per a la retirada 
de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 
 
Les indemnitzacions per a servituds de pas s’han fixat en una fracció de preu d’expropiació 
per al mateix terreny. En les servitud de pas subterrani es fixa en un 40% del preu 
d’expropiació, mentre que en les aèries en un 20%. 
 
El traçat previst no afecta a cap edificació. 
 
Cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s'exposa no té caràcter vinculant. 
 
Expropiació vials: 
 
Sòl rústic: 
 

 6.648 m2 x 3,01€ / m2 = 20.010 € 
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Servitud de pas subterrània: 
 
Sòl rústic: 
 

 168 m2 x 3,01€ / m2 x 0,40 = 201 € 
 
L’import total per les expropiacions i servituds de pas al Terme Municipal de Sentmenat 
ascendeix a la quantitat de vint mil dos cents onze euros (20.211 €). 
 
En base a això, s’ha confeccionat el plànol on es pot apreciar la parcel·la afectada. Aquest 
plànol es troba al Document 2 “Plànols”. 
 

5.11. Seguretat i Salut 
 
Segons l’Article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d’Octubre, s’indica l’obligatorietat, per part 
del promotor, perquè es realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres 
de construcció, sempre que es compleixin algun dels següents supòsits: 
 

 Pressupost d’Execució per Contracta superior a 450.760,00 €. 

 Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun 
moment més de 20 treballadors. 

 Volum de mà d’obra superior a 500 jornades. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 
En la present obra no se supera cap limitació per la qual s’indica l’obligatorietat de realitzar 
un Estudi de Seguretat i Salut, no obstant, s’ha considerat realitzar-lo. 
 
L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions 
respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties, i les instal·lacions preceptives d’higiene 
i benestar dels treballadors. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora perquè redacti el Pla de 
Seguretat i Salut en el treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció 
Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’implanta 
l’obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut a les obres de Construcció. 
 

5.12. Classificació dels contractistes 
 
D’acord amb les Normes vigents, el nombre de subgrups exigibles no ha de ser superior a 
quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20 % del preu total del 
Contracte, excepte en casos excepcionals. Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella 
la següent categoria per al corresponent grup i subgrup: 
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5.13. Organització i desenvolupament de l’obra 
 
A l’Annex núm. 14: Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra, s’exposen les diferents 
mesures que s’han de tenir en compte per tal d’aconseguir que la interferència entre les obres 
i el trànsit sigui mínima durant les fases d’execució del present Projecte Constructiu. 
 

5.14. Pla d’obres 
 
A l’Annex núm. 16: Pla d’obra, es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea 
del desenvolupament seqüencial de les principals activitats de l’obra.  
 
El termini orientatiu d’execució d’aquesta obra és de 4 mesos i 24 dies. 
 

5.15. Justificació de preus 
 
A l’Annex núm. 17: Justificació de preus, es troba de forma molt detallada, la justificació de 
preus d’aquest projecte. Aquesta justificació es basa en el banc de preus de GISA, 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 sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. Aquest coeficient, escollit per contemplar aquests aspectes, és el percentatge de 
costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
Tal com queda reflectit a la justificació de preus, els costos indirectes aplicats als preus del 
present projecte constructiu són del 5%, el qual és el cost mínim d’indirectes per tot tipus 
d’obra. 
 

5.16. Revisió de preus 
 
En compliment del Reial Decret 1.098/2.001 de 12 d’octubre de Contractes de les 
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el 
termini d’execució no excedeix de dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
6. Pressupost 
 
A l’Annex núm. 12: Estudi de Seguretat i Salut, es presenta el pressupost que pretén donar 
una idea del cost que té la seguretat i salut de l’Obra. 
  
El import total orientatiu és de 11.970€. 
 



Document núm.1             Memòria i Annexes 

 

21 
  

7.  Documents que integren el Projecte 
 
DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA. 
Annex núm. 0.  Antecedents. 
Annex núm. 1.  Cartografia i Topografia. 
Annex núm. 2.  Estudi d'alternatives. 
Annex núm. 3.  Traçat. 
Annex núm. 4.  Geologia i Geotècnia. 
Annex núm. 5.  Moviment de terres. 
Annex núm. 6.  Climatologia i hidrologia i drenatge. 
Annex núm. 7.  Planejament. 
Annex núm. 8.  Ferms i paviments. 
Annex núm. 9.  Serveis afectats. 
Annex núm. 10.  Expropiacions. 
Annex núm. 11.  Senyalització, abalisament i defenses. 
Annex núm. 12.  Estudi de Seguretat i Salut. 
Annex núm. 13.  Estudi d’organització i desenvolupament de l’obra. 
Annex núm. 14.  Classificació dels contractistes. 
Annex núm. 15.  Pla d’obres. 
Annex núm. 16.  Justificació de preus. 
Annex núm. 17.  Reportatge fotogràfic. 
Annex núm. 18.  Il·luminació. 
Annex núm. 19.  Gestió de residus. 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 
1. Índex i Situació. 
2. Planta en Conjunt. 
3. Dimensionament entroncaments. 
4. Dimensionament rotonda. 
5. Perfil Longitudinal rotonda. 
6. Perfil Longitudinal C-1413a (Tram dret). 
7. Perfil Longitudinal B-142. 
8. Perfil Longitudinal C-1413a (Tram esquerra). 
9. Secció rotonda. 
10. Seccions entroncaments. 
11. Esquema eixos transversals. 
12. Perfil Transversal rotonda. 
13. Perfil Transversal C-1413a (Tram dret). 
14. Perfil Transversal B-142. 
15. Perfil Transversal C-1413a (Tram esquerra). 
16. Seccions tipus. 
17. Drenatge. 
18. Expropiacions. 
19. Senyalització. 
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20. Senyalització detall 1. 
21. Senyalització detall 2. 
22. Senyalització provisional (fase 1). 
23. Senyalització provisional (fase 2). 
24. Serveix afectats. 
 
DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
 
- Amidaments. 
- Quadre de Preus I. 
- Quadre de Preus II. 
- Pressupost Parcial. 
- Pressupost. 
- Pressupost d’Execució per Contracte. 
 

 
8.  Conclusions 
 
Amb la presentació dels documents que constitueixen el present Projecte Constructiu “Millora 
de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-1413a del T.M. de Sentmenat” es consideren 
prou definides les actuacions que s'hi inclouen, fent-les intel·ligibles per a qualsevol tècnic que 
precisi de la seva execució. 
 

 
Barcelona, Gener de 2016 

 
 

L’Autor del Projecte: 
 
 

         Gerard Bellaubi Argany 
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1.  Introducció 
 
Aquest projecte es situa en la Comarca del Vallès Occidental, concretament, al poble de 
Sentmenat, amb una població aproximada de 8.521 habitants.  

El  municipi urbà té 28,6 km² d'extensió i es divideix en dues parts força diferenciades: la 

muntanya, amb boscos de pins i alzines, i la plana, amb camps de conreus. 

El principal curs d'aigua del terme és la riera de Sentmenat, que recull les aigües del Puig de 

la Creu (664 m. alt.), la muntanya de Can Fruitós, la vall d'Aiguasenosa i la Costa Llisa del Farell. 

El terme té raconades de gran bellesa, com el Saltant de Guanta, la Cova del Comte o la vall 

de Can Senosa. 

 
 
2. Antecedents 
 
La intersecció d’aquest Projecte es produeix entre les carreteres C-1413a i B-142, la primera 
d’elles propietat de la Generalitat de Catalunya i la segona de la Diputació de Barcelona.  
 
La carretera B-142 és la via que fa d’enllaç amb la carretera C-1413a d’accés al terme municipal 
de Sentmenat. Aquest creuament en “Y” es produeix en el perímetre sud oest del nucli urbà  
amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents.  
 
L’angle d’intersecció d’ambdues carreteres és força tancat cosa que dificulta els moviments 
d’incorporació a esquerre des de la B-142 pel seu radi de gir insuficient i comporta un perill 
afegit per la manca de visibilitat. 
 
A més a més, la intersecció presenta clarament una disfunció de trànsit i de senyalització. De 
trànsit, ja que l’actual configuració de la cruïlla no té capacitat suficient per absorbir el trànsit 
existent, fonamentalment perquè la prioritat senyalitzada no coincideix amb els moviments 
de major intensitat de trànsit.  
 
De senyalització, perquè els usuaris no troben les indicacions necessàries ni tampoc cap carril 
addicional per a prendre la desviació amb seguretat.  
 
 
3. Il·lustracions - esquema 
 
Tot seguit, s’adjunta una fotografia en planta de la intersecció i un esquema on es mostren les 
sis direccions possibles: 
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Il·lustració 2. Vista en planta de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-1413a 

 

 
Il·lustració 3. Intersecció entre les carreteres C-1413a i B-142 

 

Com s’observa en la figura: 
 

 Els vehicles que surten de Sentmenat en direcció Polinyà, hauran d’aturar-se enmig de 
la intersecció si venen cotxes de Sabadell (C-1413a) per no tenir prioritat de sentit 
sense trobar cap senyalització ni cap carril addicional per a desviar-se amb seguretat. 
Tant sols hi ha dibuixades unes ratlles discontinues al mig de la calçada cosa que fa que 
de les tres interseccions sigui la més perillosa. 
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 Els vehicles que surten de Polinyà en direcció Sentmenat (B-142) amb el greuge de 
tenir poca visibilitat, hauran de cedir el pas als que venen de Sabadell (C-1413a) per no 
tenir prioritat de sentit. A més, en aquesta intersecció no existeix cap senyalització de 
“Cediu el pas” i per tant, obliga als usuaris a fer un “Stop” sovint innecessari. 
 

 Per contra, la senyalització per als vehicles que surten de Polinyà en direcció Sabadell 
sí que és adequada i per tant, no existeix cap disfunció en aquest sentit més que la 
manca de visibilitat. 
 

 Els vehicles que surten de Sabadell en direcció Polinyà han de reduir molt la velocitat 
per a desviar-se i poder fer un gir tan pronunciat. A més, tot i tenir prioritat de sentit 
no existeix cap senyalització que indiqui el desviament o el gir cosa que pot comportar 
problemes de seguretat. 
 
- Finalment, els vehicles que surten de Sentmenat en direcció Sabadell o viceversa (C-
1413a) tenen prioritat de sentit. En aquest dos casos no existeix cap perill i no és 
necessària cap senyalització addicional. 

 
D’aquesta forma, l’objectiu primordial del present Projecte Constructiu és:  
 

Projectar una intersecció a nivell entre les carreteres C-1413a i B-142, que millori la 
seguretat en aquest punt i ordeni d’una forma clara i precisa el trànsit. 
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1. Cartografia 
 
L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada amb 
motiu de l'elaboració del Projecte “Millora de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-
1413a del T.M. de Sentmenat”. 
 
Com a cartografia bàsica per dur a terme els diferents estudis associats a la definició del 
projecte, s’han emprat fulls de cartografia a escala 1:5.000 propietat de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya.  
 
No s’ha pogut utilitzar una cartografia a escala 1:1.000 ja que en el punt de l’encreuament 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya només disposava de mapes 1:5.000 o mapes a escales més 
grans amb menys nivell de detall. 
 
 
2. Topografia 

 
Es considera que la cartografia aportada és en principi apta per realitzar els estudis necessaris 
per a la definició del Projecte “Millora de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-1413a 
del T.M. de Sentmenat”. 
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1. Introducció 
 
En el present annex s’analitzaran les possibles alternatives per al Projecte que té per objecte 
la millora de l’enllaç entre les carreteres C-1413a i B-142 a Sentmenat. El nou enllaç que 
contempla el present Projecte millorarà l’actual intersecció en “Y” sense visibilitat que uneix 
aquestes dues carreteres, i s’encarregarà de millorar la mobilitat en aquell punt i ordenarà el 
trànsit. 
 
Tanmateix, la poca afluència de trànsit obliga a no invertir gaire diners en aquesta 
infraestructura, tot i que a criteri de l’autor del present Projecte i dels usuaris d’aquesta via, 
vegin que sigui més que una mesura necessària. 
 
 
2. Situació actual i necessitat de millora 
 
La carretera B-142 és la via que fa d’enllaç amb la carretera C-1413a d’accés al terme municipal 
de Sentmenat. Aquest creuament en “Y” es produeix en el perímetre sud oest del nucli urbà  
amb la possibilitat d’anar en sis direccions diferents.  
 
La intersecció presenta clarament una disfunció de trànsit i de senyalització. De trànsit, ja que 
l’actual configuració de la cruïlla no té capacitat suficient per absorbir el trànsit existent, 
fonamentalment perquè la prioritat senyalitzada no coincideix amb els moviments de major 
intensitat de trànsit. De senyalització, perquè els usuaris no troben les indicacions necessàries 
ni tampoc cap carril addicional per a prendre la desviació amb seguretat.  
 
A més, l’angle d’intersecció d’ambdues carreteres és força tancat cosa que dificulta els 
moviments d’incorporació a esquerre des de la B-142 pel seu radi de gir insuficient i comporta 
un perill afegit per la manca de visibilitat. 
 
 
3. Descripció i variació de l’alternativa 
 
ALTERNATIVA 0: Manteniment de les infraestructures actuals. 
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3.1 Enllaços en T 
 

ALTERNATIVA 1: Enllaç en T amb una incorporació de la B-142 més perpendicular. Les principals 
característiques d’aquesta solució són:  
 

 És una solució econòmica per resoldre temporalment el problema origen de les queixes ja 
que no permet enllaçar amb la variant prevista al planejament general.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la B-142, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra.  

 No es resolen els problemes de capacitat i de fluxos principals de la intersecció.  

 La visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi, la qual ja és justa en l’actualitat, 
empitjora una mica al traslladar l’enllaç uns metres cap al sud.  

 No requereix expropiacions en sòl urbà.  
 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 95.000 € 
IVA inclòs. 
 

 
Il·lustració 4. Alternativa 1 
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ALTERNATIVA 2: Enllaç en T amb prioritat invertida donant la prioritat al moviment més 
important entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142 segons dades de l’IMD. Les 
principals característiques d’aquesta solució són:  
 

 És una solució econòmica per resoldre temporalment el problema origen de les queixes ja 
que no permet enllaçar amb la variant prevista al planejament general.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la C-1413a, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra.  

 La visibilitat des de la B-142 per agafar la C-1413a .  

 Es resolen parcialment els problemes de capacitat en invertir la prioritat de moviment.  

 No requereix expropiacions en sòl urbà.  
 

El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 50.000 € 
IVA inclòs. 
 

 
Il·lustració 5. Alternativa 2 
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ALTERNATIVA 3: Enllaç en T amb prioritat invertida donant la prioritat al moviment més 
important entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142. Execució d’un tercer carril 
d’espera central d’incorporació a la C-1413A. Les principals característiques d’aquesta solució 
són:  
 

 És una solució econòmica per resoldre temporalment el problema origen de les queixes ja 
que no permet enllaçar amb la variant prevista al planejament general.  

 Es resolen els problemes de capacitat amb la implementació d’un tercer carril. 

 És una solució que tècnicament presenta dificultats perquè la diferència de cotes entre 
les dues carreteres dona origen a un alçat molt forçat, i per la dificultat afegida en la 
incorporació des de la C-1413a a la B-142 direcció Polinyà 

 La visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi millora notablement al traslladar l’enllaç 
al sud i reorientar el flux principal per la B-142.  

 No requereix expropiacions en sòl urbà.  
 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 150.000 € 
IVA inclòs. 
 

 
Il·lustració 6. Alternativa 3 
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Aquestes tres primeres alternatives s’han de descartar per a no complir la “Orden Circular 
32/2012 – Guía de nudos viarios”, en particular l’apartat 3.2.4.5 que diu així: 
 

No se admite que se crucen a nivel las calzadas del tronco ni las de los ramales: 
 

•  En las autopistas. 
• En las carreteras convencionales cuya IMD sea superior a 5.000 veh. 

 

Sabem que el trànsit en la nostra intersecció és lleugerament superior a 5000 veh. gràcies a 
les dades que tenim de la IMD: 
 

Via Titular PK IMD Any IMD % PESANTS 

B-142 DIBA 7+000 7.713 2013 15,08% 

C-1413a GENCAT 25+000 3.636 2013 1,89% 

C-1413a GENCAT 35+000 6.484 2013 4,12% 

 

Així doncs, hem de descartar aquestes tres primeres alternatives per no complir amb la 
normativa. 
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3.2 Rotondes 
 
ALTERNATIVA 4: Enllaç en rotonda de 19 metres de radi enllaçant la B-142 amb els dos ramals de 
la C-1413a. Les principals característiques d’aquesta solució són:  
 

 És una solució de cost relativament elevat per resoldre el problema origen de les queixes 
fins que es construeixi la variant prevista, fet que tenint en compte el context actual pot 
representar un termini força llarg.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la B-142, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra.  

 Es resolen els problemes de capacitat i de fluxos principals de la intersecció.  

 S’incrementa molt la visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi doncs el ramal s’alinea 
pràcticament al tram de carretera anterior a l’últim revolt.  

 No requereix expropiacions en sòl urbà.  

 No s’integra en una futura solució per enllaçar amb la variant prevista al planejament 
general, doncs no compleix els angles mínims entre accessos definits en les recomanacions 
per al disseny de rotondes que és d’uns 25 graus aproximadament.  

 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 450.000 € 
IVA inclòs. 
 

 
Il·lustració 7. Alternativa 4 

 
Aquesta alternativa no permet el futur enllaç amb la variant prevista en el planejament urbà. 
Aquesta variant arribarà abans dels propers 10 anys segons l’Ajuntament de Sentmenat, cosa 
que fa que la inversió de 350.000 € no es pugui arribar a rendibilitzar-se mai. Així doncs, hem 
de descartar aquesta alternativa per no ser econòmicament viable. 
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ALTERNATIVA 5: Enllaç en rotonda de 25 metres de radi enllaçant la B-142 amb els dos ramals de 
la C-1413a i amb la futura variant prevista al planejament general al nord de la intersecció. Les 
principals característiques d’aquesta solució són:  
 

 És una solució de cost relativament elevat per resoldre el problema origen de les queixes, 
que a la vegada permet el futur enllaç amb la variant prevista al planejament.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la B-142, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra. o Es resolen els problemes de capacitat i 
de fluxos principals de la intersecció.  

 S’incrementa molt la visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi doncs el ramal s’alinea 
pràcticament al tram de carretera anterior a l’últim revolt.  

 No requereix expropiacions en sòl urbà.  
 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 700.000 € 
IVA inclòs sense considerar el cost de la futura variant. 

 
 

 
Il·lustració 8. Alternativa 5 

 

Aquesta cinquena alternativa és senzilla, no és excessivament costosa i permet el futur enllaç 
de la variant per la qual cosa no hi ha cap motiu per a descartar-la.  
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ALTERNATIVA 6: Enllaç en rotonda ovalada enllaçant la B-142 amb els dos ramals de la C-1413a i 
amb la futura variant prevista al planejament general al nord de la intersecció. Aquesta alternativa 
correspon al planejament urbanístic de l’Ajuntament de Sentmenat les principals característiques 
de la qual són:  
 

 És una solució de cost relativament elevat per resoldre el problema origen de les queixes, 
que a la vegada permet el futur enllaç amb la variant prevista al planejament.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la B-142, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra.  

 Es resolen els problemes de capacitat i de fluxos principals de la intersecció.  

 S’incrementa molt la visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi doncs el ramal s’alinea 
pràcticament al tram de carretera anterior a l’últim revolt.  

 No requereix expropiacions en sol urbà. 
 

El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 650.000 € 
IVA inclòs sense considerar el cost de la futura variant. 
 

 
Il·lustració 9. Alternativa 6 

 

El problema d’aquesta solució és que en les rotondes ovalades es produeixen sovint 
retencions més importants en els seus accessos que en les rotondes circulars. Això es produeix 
ja que les velocitats que s’agafen en el seu interior son més elevades i provoca que es redueixi 
el temps d’accés per a entrar augmentant així la incertitud de l’usuari. 
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3.3 Pas a nivell 
 

ALTERNATIVA 7: Pas a nivell entre la C-1413a direcció Polinyà i la carretera B-142 i enllaç en T 

amb prioritat invertida entre la C-1413a direcció Sentmenat i la carretera B-142:  
 

 És una solució de cost elevat per resoldre el problema origen de les queixes però que no 
permet el futur enllaç amb la variant prevista al planejament.  

 Es resol el problema de la visibilitat a l’incorporar-se des de la B-142, i per tant 
s’incrementa la seguretat en aquesta maniobra.  

 Es resolen els problemes de capacitat i de fluxos principals de la intersecció.  

 S’incrementa molt la visibilitat des de la C-1413a entrant al municipi doncs el ramal s’alinea 
pràcticament al tram de carretera anterior a l’últim revolt.  

 No requereix expropiacions en sol urbà.  
 
El cost aproximat d’aquesta alternativa en base a obres similars és d’aproximadament 1.500.000€ 
IVA inclòs. 
 

Aquesta darrera alternativa presenta un doble inconvenient. En primer lloc, és la solució amb 
un cost més elevat i en segon lloc tampoc permet l’enllaç amb la futura variant cosa que 
permet descartar-la per a ser econòmicament inviable. 
 
 
4. Anàlisis multi-criteri 
 
Per a escollir la alternativa més òptima hem utilitzat un anàlisis multi-criteri on hem valorat 
les següents variables en funció de les diferents alternatives: 
 

 
 
També hem de valorar cada factor per la importància que té segons la taula següent: 
 

 
 
Els motius socials són per tant els més importants arran de l'objectiu del projecte seguits dels 
econòmics. 
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Per últim cada indicador tindrà una puntuació segons la següent taula: 
 

 
 
 
 

5. Conclusions. 
 

INDICADOR PES ALT. 0 ALT. 1 ALT. 2 ALT. 3 ALT. 4 ALT. 5 ALT. 6 ALT. 7 
Afectació del 
trànsit 

0,6 0 4 2 4 4 4 4 4 

Superfície 
afectada 

0,6 0 4 2 7 6 8 10 10 

Afectació als 
vianants 

0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Afectació de 
les obres 

0,2 0 4 2 7 4 4 6 8 

Complexitat 
execució 

0,8 0 4 2 4 4 4 4 6 

Disfuncionalitat 
del traçat 

0,9 0 10 10 10 7 0 2 10 

Impacte 
ambiental 

0,3 0 3 2 4 2 4 6 8 

Impacte   
acústic 

0,1 0 2 2 2 2 2 2 2 

Afectacions 
serveis 

0,2 0 2 4 2 4 4 4 4 

Cost   
d’execució 

1 0 6 5 6 6 7 9 10 

TOTAL - 0 25,3 20 28 23,9 19,4 26,4 36,2 

 
 
Una vegada finalitzat el corresponent anàlisi, es pot concloure que l’alternativa més adient 
per a definir l’enllaç de la carretera C-1413a amb la B-142 és l’ALTERNATIVA 5, i és aquesta la 
solució que es desenvolupa en el present projecte constructiu. 
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1.    Introducció 
 
En aquest annex es defineix el traçat geomètric del projecte, així com les característiques 
principals que s’han tingut en compte per tal de buscar la solució òptima, aconseguint la 
màxima adequació possible als condicionants tècnics. 
 
L’objecte que ocupa aquest projecte és el de la construcció d’una rotonda a la intersecció 
entre les carreteres B-142 i C-1413a, que millorarà la mobilitat en aquest punt, així com la seva 
ordenació de trànsit. 
 
 
2.    Traçat geomètric 
 
Les característiques dels elements principals del traçat en planta i alçat són: 
 

2.1. Traçat en planta 
 
En el cas del vials existents (carretera B-142 i C-1413a) es respecta el traçat actual, excepte els 
trams d’entroncament amb la nova rotonda. 
 
En tots els casos possibles, s’ha pretès complir les especificacions de la Instrucció de 
Carreteres. Norma 3.1-IC per a una velocitat de projecte de 40 km/h i les consideracions 
geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de Carreteres. 
 
El traçat en planta està compost per l’adequada combinació de rectes, clotoides i corbes 
circulars. 
 
Rotonda 
 
L’emplaçament de la rotonda en planta s’ha escollit en funció de criteris econòmics i 
funcionals.  
 

1. S’ha volgut aprofitar al màxim l’antic traçat de la carretera i així reduir la superfície 
d’expropiacions i els moviments de terres.  
 

2. Per un altre costat, la rotonda ha de permetre l’enllaç de la futura variant i assegurar 
un espaiament mínim (25 graus aprox.) entre els seus diferents enllaços.  

 
Una posició de la rotonda molt propera a l’encreuament actual no permet aquest angle 
mínim aconsellat entre la futura variant i la carretera C-1413a (tram dret). Al mateix 
temps, una posició més llunyana es innecessària i menys econòmica ja que no permet 
aprofitar tant el traçat actual motiu pel qual s’ha escollit finalment la posició que es 
mostra en el Document número 2 Plànols. 

 
El diàmetre exterior de la rotonda és de 25 metres, amb un doble carril de circulació de 7 
metres amb un voral interior de 0,2 metres. 
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Carretera C-1413a (Tram Esquerre) 
 
La principal problemàtica del tram esquerra de la carretera C-1413a és el desnivell que 
presenta enfront la carretera B-142, exactament d’uns 4 metres. Per a salvar el desnivell 
respectant sempre el pendent màxim establert del 7% per a una velocitat de projecte de 
40km/h, la solució s’ha hagut de prolongar uns metres perquè el pendent longitudinal fos més 
suau. 
 
El traçat en planta d’aquest tram es compon d’una primera recta de 19,9 metres seguida de 
una corba de 50 metres de radi amb espirals d’entrada i sortida de 20 metres de longitud 
cadascuna. Finalment l’espiral de sortida empalma amb una altra recta de 41,8 metres que  
empalma amb l’entroncament sud-oest de la rotonda. 
 
Carretera C-1413a (Tram Dret) 
 
La solució escollida per al tram dret de la carretera C-1413a ve condicionada pels edificis que 
es troben a banda i banda de la carretera els qual s’han volgut respectar i així estalviar-nos 
costos d’expropiacions en sòl urbà innecessaris. Al mateix temps, l’entroncament amb la 
rotonda ha d’estar suficientment separada de la futura variant per la qual cosa s’ha optat per 
desplaçar lleugerament el traçat de la carretera cap al nord-est, tal i com es pot veure en el 
document número 4, Plànols.   
 
El traçat en planta d’aquest tram es compon d’una primera recta de 25,5 metres seguida de 
una corba de 50 metres de radi amb espirals d’entrada i sortida de 20 metres de longitud 
cadascuna. Finalment l’espiral de sortida empalma amb una altra recta de 47,6 metres que  
empalma amb l’entroncament nord de la rotonda. 
 
Carretera B-142 
 
Aquest tram segueix el mateix traçat en planta que l’antiga carretera a excepció del tram previ 
al entroncament amb la rotonda on es produeix un petit gir per a evitar excessos de velocitat; 
és una mesura de prevenció fàcil i útil en trams rectes de llarga longitud que avisa als 
conductors de la proximitat d’un enllaç i obliga a reduir la velocitat. Alhora aquest gir permet 
augmentar l’angle d’entrada entre la carretera B-142 i la carretera C-1413a (tram esquerra).  
 
En aquest cas, el traçat es compon d’una recta inicial coincident amb l’antic traçat de 27,9 
metres de longitud seguida d’una espiral d’entrada de 10 metres de longitud, una corba de 
100 metres de radi, una espiral de sortida de 20 metres longitud i finalment una recta de 53,1 
metres. 
 
Peralt i transició de peralt 
 
El peralt aconsellat per la normativa “Instrucción de carreteres Norma 3.1-IC” en carreteres 
comarcals amb corbes amb radis de gir entre 50 i 350 metres és d’un 7% i aquest ha estat el 
peralt utilitzat.  
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Segons la normativa, la transició d’un peralt del 7% s’aconsella que es faci amb una longitud 
mínima de 250 metres. No obstant, per a poder complir amb aquest premissa l’única 
alternativa possible era fer passar els entroncaments per zones urbanes ja construïdes cosa 
que implicava un cost molt elevat d’expropiacions que al nostre entendre, no era necessari. 
 
Així doncs, la transició de peralt de la nostra Obra no compleix estrictament amb les 
recomanacions tot i que això no comporta cap perill de circulació ni disfuncionalitat de traçat. 
 
En la següent imatge es mostren les alineacions en planta (línies verdes) superposades amb 
l’antic encreuament entre ambdues carreteres: 
 

 
Il·lustració 10. Vista del traçat en planta 

 
 

2.2. Traçat en alçat 
 
Pel que fa a la rotonda, es compleixen les especificacions de la Instrucció de Carreteres. Norma 
3.1-IC i les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de 
Carreteres. 
 
Rotonda 
 
La nova rotonda està compresa dins d’un pla amb una inclinació del 3% i amb un perfil 
longitudinal de forma sinusoïdal, on el punt més baix es troba a prop de l’entroncament amb 
la carretera B-142 i el punt més alt en l’entroncament amb la futura variant. Això s’ha fet 
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d’aquesta manera tenint en compte la topografia del terreny i així evitar moviments de terres 
innecessaris i costosos.  
 
El punt baix de la rotonda es troba al punt quilomètric 0+142,31 i el punt alt al 0+059,890. El 
desguàs de la plataforma queda garantit pel pendent longitudinal que envia les aigües al punt 
més baix de la rotonda on es col·locarà un desguàs d’aigua.  
 
Carretera C-1413a (Tram Esquerre) 
 
La rasant inicial d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 2% negatiu 
i una longitud de 5 metres. Aquesta rasant continua amb un acord vertical còncau de 40 
metres de longitud amb un Kv de 271. Aquest acord empalma amb un altre tram recte de 7,45 
metres i un pendent mig del 2,5% negatiu que al seu temps, empalma amb un segon acord 
vertical còncau de 40 metres de longitud amb un Kv de 18. Aquest segon acord ve seguit 
finalment per un altre tram recte amb un 0% de pendent i longitud de 7 metres abans d’arribar 
al entroncament sud-oest de la rotonda.  
 
Carretera C-1413a (Tram Dret) 
 
La rasant d’inici d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 0,51% 
negatiu i una longitud de 75 metres. El perfil longitudinal segueix amb un únic acord vertical 
còncau de 40 metres de longitud amb un Kv de 79. Aquest acord empalma amb un altre tram 
recte amb pendent del 0% i longitud de 15 metres que empalma amb l’entroncament nord de 
la rotonda.  
 
Carretera B-142 
 
La rasant inicial d’aquest tram s’ajusta a la de l’antic vial, amb un pendent mig del 2% positiu 
i una longitud de 10 metres. Aquesta rasant continua amb un acord vertical convex de 40 
metres de longitud amb un Kv de 17. Aquest acord empalma amb un altre tram recte amb un 
pendent mig del 4,3% positiu i longitud 10 metres que al seu temps, empalma amb un segon 
acord vertical convex de 40 metres de longitud amb un Kv de 9. Aquest segon acord ve seguit 
finalment per un altre tram recte amb un 0% de pendent i longitud 5 metres abans d’arribar 
al entroncament sud-est de la rotonda.  
 
Enllaços (rotonda) 
 
Per a definir els enllaços de la rotonda amb les carreteres C-1413a i B-142 s’han tingut present 
les consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes de la Direcció General de 
Carreteres, si bé en determinat casos ha prevalgut el fet d’ajustar-se a diferents condicionants, 
com ara la l’adequació de la rotonda a un pla d’inclinació del 3% així com la connexió del vials 
existents a la nova rotonda. 
 
Pel que fa els tres entroncaments de la rotonda aquests són idèntics. La longitud 
d’eixamplament de la sortida/entrada és de 15 metres, amb radis de gir de 15 metres per als 
carrils de sortida i 12 metres en els carrils d’entrada. La illeta central dels entroncaments té 
una longitud de 10 metres i una base de 4 metres. 
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D’aquest forma, els carrils de sortida de la rotonda presenten unes millors condicions 
geomètriques (com ara, radis de girs més grans) que els carrils d’accés a la mateixa, de forma 
que s’assegura una ràpida evacuació de la rotonda i d’altra banda, s’obliga al conductor del 
vehicle que hi accedeix a minorar la seva velocitat, cedint el pas als conductors que ja hi són 
dins. 
 
Al Document número 2 Plànols es recull la planta i l’alçat del traçat on queden reflectits els 
punts singulars del diferents eixos i les amplades de les boques de les rotondes. 
 

2.4. Seccions tipus 
 
Les seccions tipus emprades a la definició del Projecte han estat les següents: 
 
Rotonda 
 
La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de 7,00 metres d’amplada (2 carrils) amb voral 
interior de 0,2 metres. Aquest voral interior anirà marcat amb línies transversals per 
senyalitzar l’existència d’un únic carril. 
 
Els talussos, tant de desmunt com terraplè, tenen una relació horitzontal/vertical: 3/2. S’ha 
optat per aquesta talussos ja que permeten revegetar la zona i d’aquesta forma integrar més 
fàcilment l’obra en el paisatge. Aquest tipus de tal·lus és molt recomanable a excepció dels 
casos en que hi ha una gran superfície i és més econòmic un pendent major si el terreny ho 
permet. 
 
En quant als peralts, aquests varien en funció del punt quilomètric segons una transició que 
fa que en el punt alt o baix del perfil longitudinal el peralt és el màxim previst coincidint amb 
el valor de la inclinació del pla que conté l’eix de la rotonda, mentre que el peralt és zero en 
els punts on la rasant presenta la inclinació de la línia de màxima pendent del pla de la rotonda.  
 
Carretera C-1413a (Tram Esquerre i Tram Dret) 
 
A la carretera C-1413a s’ha respectat la secció actual de carretera 1+1 amb carrils de 3,5 
metres d’amplada separats per una banda de pintura de 0,100 metres. No obstant, s’ha afegit 
un voral de 0,5 metres en tota la alineació i una cuneta triangular de 1,5 metres en totes les 
zones de desmunt per a tal de recollir les aigües que cauen en la carretera i conduir-les cap a 
una reixa que es troba just abans de l’entroncament amb la rotonda. 
 
Carretera B-142 
 
A la carretera B-142 s’ha respectat la secció actual de la carretera (carrils 1+1 de 3’5 metres 
d’amplada). Com en el cas anterior, també s’ha afegit un voral de 0,5 metres en tota la 
alineació i com tota ella es troba en un tram de terraplenat no han estat necessàries  cunetes 
ja que el pendent del propi terreny serveix per a desguassar l’aigua.
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1.  Introducció. 
 
En aquest capítol es presenta una síntesi dels aspectes ambientals més importants, que 
s’acompanyen dels plànols corresponents. 
 
 
2.  Medi físic. 
 

2.1. Geografia i topografia. 
 
El terme municipal de Sentmenat ocupa una extensió de 28,40 km2, té una altitud de 213 m i 
es troba dins la comarca del Vallès Occidental.  
 
El principal curs d'aigua del terme és la riera de Sentmenat, que recull les aigües del Puig de 
la Creu (664 m. alt.), la muntanya de Can Fruitós, la vall d'Aiguasenosa i la Costa Llisa del Farell. 
El relleu està poc accidentat i drenat per algun torrents i rieres secundàries.  
 

2.2. Geologia i geotècnia. 
 

2.2.1. Marc geològic 
 
La zona d’estudi està situada a la Depressió Prelitoral Catalana, encaixada entre la serralada 
Litoral i la Prelitoral comprèn alçades entre 100 i 250 m. Amb una gran extensió, inclou el 
Vallès, el Penedès i el Camp de Tarragona. Amb Girona al seu extrem NE, s’obre directament 
al mar al Camp de Tarragona. La Depressió Prelitoral està reblerta de materials neògens 
procedents de l’erosió de les serralades Litoral i Prelitoral.  
 

A finals del Permià i durant gran part del Triàsic es va produir una primera fase de rift, 
caracteritzada per una subsidència relativament alta. Primer es van dipositar importants 
espessors de sediments d’origen fluvial. Es tracta de conglomerats silícics de color vermell a 
la base, discordants sobre els materials paleozoics, formats predominantment per còdols de 
quars ben rodats de potència variable (poden assolir els 100 metres de potència).  
 
Per sobre d’aquests hi ha una alternança de gresos silícics de gra fi i argiles vermelles amb 
intercalacions de nivells de conglomerats que, de base a sostre de la unitat, es fan cada vegada 
menys freqüents; la potència total oscil·la entre 50 i 140 metres. Aquests materials afloren 
extensament avui en dia a la conca del Besòs en diferents indrets, com són els municipis de 
Sentmenat, Caldes, Bigues, Figaró i Tagamanent, entre d’altres.  
 
Després del període compressiu neogen, durant l’Oligocè superior – Miocè inferior hi va haver 
una fase distensiva post-rift, en la qual les estructures es van tornar a invertir i es va formar 
un sistema de horsts i grabens que va donar lloc a la subdivisió actual de Serralada Litoral, 
Serralada Prelitoral i Depressió Prelitoral. Es van formar zones deprimides (grabens) 
emergides com són el Vallès-Penedès, el Camp de Tarragona i el Pla de Barcelona, i d’altres 
submergides com són les conques offshore de Tarragona i Barcelona. Aquestes zones 
deprimides es van anar omplint de successions de sediments oligocenes superiors a 
quaternaris, assolint fins a 4000 m de potència en alguns punts.  
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Durant aquest període hi havia clima tropical a subtropical càlid, que juntament amb les 
variacions del nivell del Mar Mediterrani, i a la presència de zones submergides-emergides va 
fer que el tipus de sedimentació fos molt heterogeni tant espacial com temporalment. La 
depressió del Vallès-Penedès es va reomplir mitjançant ventalls i cons al·luvials procedents 
dels relleus adjacents.  
 
Aproximadament el 22% de la superfície de la conca del Besòs està ocupada per materials 
neògens, que es concentren a les zones planes del Vallès. 
 
A la part més oriental es tracta d’argiles i gresos arcòsics que passen gradualment a argiles 
grogues i fosques cap al sud. Les arcoses són el producte de la meteorització, transport i 
sedimentació del granit de les serralades Prelitoral i Litoral. Litològicament consisteixen en 
abundants grans de quars, feldspats (completament caolinitzats) i en menor proporció 
miques, amb una matriu argilosa caolinítica; presenten intercalacions de nivells 
conglomeràtics poc desenvolupats, generalment lenticulars i amb contacte inferior erosiu. 
  
A la part occidental predominen les argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades, amb 
nivells de sorres i de conglomerats que s'intercalen dins les argiles de forma generalitzada; 
són de color groc i contenen nòduls calcaris blancs i restes fòssils de mamífers. Aquesta unitat 
es va fent menys potent cap a l'est arribant a desaparèixer. Als voltants de Sabadell augmenta 
de potència i inclou conglomerats. 
 
Del quaternari (2M.A) fins l’actualitat, la conca del Besòs s’ha format per les terrasses al·luvials 
dels actuals afluents del Besòs, el propi Besòs, i les diferents rieres que creuen la conca, i pel 
sistema de ventalls al·luvials de Terrassa i Castellar del Vallès. Es tracta de sediments 
heterogenis que van des de conglomerats a argiles, passant per sorres i llims. 
 

2.2.2. Litologia 
 

La litologia que envolta específicament la zona d’estudi pertany al període quaternari i és la 
que es mostra a continuació:  
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Il·lustració 11. Mapa geològic de la zona d’estudi 

 

 NMcc. Conglomerats amb alguns nivells de gresos arcòsics i lutites. La unitat és 
formada majoritàriament per conglomerats massius de còdols subarrodonits, sovint 
amb imbricacions que indiquen paleocorrents cap al S-SE. El grau de cimentació és 
baix. La matriu és sorrenca quarsifeldspàtica de tonalitats ocres, ocasionalment 
llimosa. Els còdols són heteromètrics i, gairebé exclusivament, de roques 
paleozoiques: pissarres, gresos, esquists, cornianes, quars, lidites, conglomerats, 
pòrfirs, granitoides, riolites i pegmatites i, ocasionalment, inclouen calcàries 
mesozoiques. El gruix mínim estimat és de 1.000 1 1.500 metres. Passa lateralment, i 
de manera progressiva a la unitat NMbt del sistema de Matadepera cap a l’oest i a la 
unitat NMsa cap a l’est. El seu límit amb la serralada Prelitoral és difícil de veure, però 
en diversos afloraments s’observa que el contacte és afectat per la falla del Vallès. 
S’interpreta com a fàcies proximals i mitjanes del sistema al·luvial de Castellar. 
S’atribueixen al Vallesà superior i Turiolià.  
 

 Qac3. Argiles i llims de color vermellós. A la base s’intercalen nivells canaliformes de 
graves amb la matriu sorrenca i llimosa. Al sostre tenen concrecions de carbonat de 
calci nodulars i tabulars. La unitat mostra una morfologia amb un apreciable inclinació 
en direcció a la terrassa, amb la qual es relacionen lateralment de manera progressiva, 
recobrint-la a sobre. S’interpreten com a dipòsits mixtos al·luvials col·luvials. 
S’atribueixen al Plistocè superior. 

 

 Qt1. Graves, sorres i llims. La base de la unitat és construïda per graves amb matriu 
arenosa. Progressivament i cap a sostre, passen a sorres grolleres amb graves 
disperses i, finalment, a llims sorrencs amb alguna filada lenticular de graves. El gruix 
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màxim és d’uns 8 metres. Correspon a la terrassa 1. S’atribueixen al Plistocè superior-
Holocè inferior. 

 

 Qv3. Graves grolleres i llims. Són graves grolleres heteromètriques amb la matriu 
llimosa o sorrenca i amb un grau de cimentació variable. El sostre és constituït per llims 
vermells amb abundants concrecions de carbonat de calci. En conjunt formen un 
dipòsit granodecreixent. Les graves presenten estructures tractives, bàsicament 
estratificacions encreuades planars o en solc. El gruix màxim de la unitat és d’uns 30 
metres. Corresponen als dipòsits de dos ventalls al·luvials coalescents, amb les parts 
proximals situades a Matadepera i a Castellar del Vallès. Es correlacionen amb la 
terrassa 3 (Qt3) i s’atribueixen al Plistocè superior.  

 
D’altra banda, el perfil transversal de la zona d’estudi és el següent: 
 

 
Il·lustració 12. Perfil geològic transversal de la zona d’estudi 

 
Com es pot observar en el perfil transversal del punt d’encreuament, els conglomerats de 
gresos arcòsics i lutites (NMcc) formen tot el substrat del sòl. Tant sols de forma superficial i 
puntual es troben també petites concentracions d’argiles, llims, graves i sorres (Qac3 i Qt1). 
 
El projecte preveu, per al tram on estarà situada la Obra, desmunts de fins a 3 metres 
d’excavació. Aquí, hi ha una zona amb material excavable amb mitjans mecànics de potència 
alta. És per això, que cal preveure entre un 60 i un 80 % d’excavació amb mitjans mecànics 
potents en aquest tram.  
 
Al llarg de tota la zona de desmunt i terraplè es projectaran talussos amb una relació H/V : 
3/2. 
 
3.  Espais d’interès geològic  
 
En la zona d’estudi no hi ha cap espai d’interès geològic per la qual cosa no és necessari tenir 
en compte cap consideració addicional. 
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1. Introducció 
 

L'objectiu del present annex és realitzar un anàlisi de les necessitats de terres per a les 
actuacions definides en el present Projecte constructiu i determinar els possibles préstecs i 
abocadors necessaris, en funció dels amidaments obtinguts i de les dades procedents de 
l'estudi geotècnic realitzat. 
 
L'estudi del Moviment de Terres consta dels següents apartats. 
 

 Excavabilitat. 
 Classificació dels materials. 
 Necessitats i disponibilitat de terres. 

 
 
2. Excavabilitat 

 
Tenint en compte la ripabilitat dels materials i l’anàlisi de tota informació disponible, es 
considera un percentatge de roca excavable per mitjans mecànics no convencionals d’un 60  
% en desmunt i a l’excavació de rases, pous i fonaments d’estructures i murs, en funció de la 
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. El percentatge final podria ésser 
superior o inferior a l’estimat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es 
pugui assolir. 
 
La maquinària a utilitzar serà de tipus convencional i de potència mitja. Degut a la proximitat 
d’edificacions i per trobar-nos dins d’una àrea periurbana no es recomana l’ús d’explosius, per 
tant, caldrà preveure maquinària potent equipada amb martell picador en la majoria dels 
casos. 
 
 
3.  Classificació dels materials 
 
A partir de les característiques de l’annex de geologia i sense cap reconeixement geotècnic 
disponible s'ha considerat de forma preventiva que el material excavat correspon al següent 
tipus de sòl: 
 

Tolerable 
Coeficient de pas: 1,2 

 
Segons les comprovacions al Pliego de prescripciones técnicas PG-3, s’arriba a la conclusió de 
que aquest tipus de sòl es pot utilitzar-se per a la formació dels següents tipus de sòl: 
 

Terraplè 
Sòl estabilitzat tipus 3 
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4.  Necessitats i disponibilitat de terres 
 
En aquesta primera taula, s’adjunten els volums de terres dels diferents materials a emprar a 
l’obra, així com el volum total de desmunt i excavació: 
 

 
M3 EXCAVACIÓ M3 TERRAPLÈ M3 S-EST3 M3 ZAHORRA 

M3 SÒL 
SELECCIONAT 

TOTAL 11.210 15.014 1.374 1.145 1.374 

 
 
Seguint la mateixa estructura, a les següents taules es resumeixen els volums de material (m3) 
disponibles, necessaris i sobrants a portar al abocador. 
 
MATERIAL DISPONIBLE I MATERIAL D’OBRA 
 
Tenim 11.210 m3 d’excavació de sòl tolerable que es pot utilitzar com a sòl estabilitzat S-EST3 
i també com a sòl per a fer el terraplenat. En conseqüència, no tindrem material sobrant per 
portar a l’abocador. 
 

11.210 𝑚3 𝑑′𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑎:                                         
>   1.374 𝑚3 𝑑𝑒 𝑆 − 𝐸𝑆𝑇3 
>   9.836 𝑚3 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎𝑡 

   
Sí que necessitarem material de préstec per a portar zahorra artificial, sòl seleccionat i el 
volum restant de terraplenat que no puguem cobrir amb el material provinent de l’excavació. 
 

       >   1.145 𝑚3 𝑑𝑒 𝑧𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
       >   1.374 𝑚3 𝑑𝑒 𝑠ò𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡 
       >   15.014 − 9.836 = 5.178 𝑚3 𝑑𝑒 𝑠ò𝑙 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎𝑟 
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1. Introducció 
 
En aquest annex es determinaran els cabals de referència originats per la pluja a les conques 
en les quals s’ubicarà la nova rotonda a Sentmenat, a la intersecció entre les carreteres B-142 
i la C-1413a. Aquest càlcul servirà de base per dur a terme el dimensionament del drenatge 
de la via. 
 
Un cop s’hagi calculat el cabal de disseny, es procedirà a la realització dels pertinents càlculs 
hidràulics necessaris per al correcte dimensionament dels elements de drenatge. 
 
L’estudi seguirà el següent ordre: 
 

 Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 
 

 Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h. corresponents a diferents 
períodes de retorn. 

 

 Determinació dels coeficients d’escolament de les conques, assignació de la 
precipitació a les conques i determinació dels cabals. 

 

 Càlcul i disseny dels elements de drenatge. 
 
El càlcul de cabals es realitzaran pel mètode de J.R. Témez (“Instrucció 5.2-IC. Drenatge 
Superficial”, de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment). 
 
 
2.  Climatologia 

El clima del Vallès Occidental és Mediterrani de tipus Prelitoral Central.  

La precipitació mitjana anual està compresa entre els 600 mm i 650 mm a bona part de la 
comarca, assolint-se valors propers als 800 mm a la Serra de la Mola. Els màxims solen 
enregistrar-se a la tardor i els mínims a l’estiu, tot i que a la serra Prelitoral aquests es donen 
a l’hivern.  

Tèrmicament els hiverns són freds, amb temperatures entre 6 °C i 8 ºC de mitjana, i els estius 
calorosos, entre 22 °C i 23 ºC de mitjana, comportant una amplitud tèrmica anual moderada. 
No hi glaça de juny a octubre. 

2.1. Precipitació 
 
La irregularitat interanual de les precipitacions és força acusada així com també ho és la 
variació intermensual, com correspon a un clima mediterrani,. 
 
Les dades pluviomètriques mostren un règim o ritme estacional de precipitacions TPEH 
(tardor-primavera-estiu-hivern), cosa que indica una certa continentalitat del clima de 
Sentmenat. La majoria de precipitacions són tempestes de tipus convectiu o frontal, amb una 



Annex núm. 6                    Hidrologia, climatologia i drenatge 

64 
  

abundant precipitació en poc temps, de caràcter torrencial. Les nevades són un fenomen poc 
freqüent a la zona d’estudi. La precipitació mitja anual és de 625mm. 
 

 

 
Il·lustració 13. Mitjana mensual (2014) de les precipitacions a Sentmenat 

 
2.2. Temperatura 

 
L’àrea d’estudi presenta temperatures caloroses a l’estiu, amb un màxim al mes de juliol de 
29C, i un hivern suau, amb temperatures mínimes de 13C concentrades bàsicament entre els 
mesos de desembre a febrer. La temperatura mitja anual és de 14’5C. 
 

 
Il·lustració 14. Mitjana mensual (2014) de les temperatures a Sentmenat 

 
 

3.  Índex climàtic 
 
Entre els índexs establerts s'ha escollit un que comunament s'utilitza a Espanya, que es 
denomina “Índex termo-pluviomètric” i que té per valor: 
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𝐼𝑡𝑝 = 100 ∗
𝑡

𝑅
 

On: 
 

𝐼𝑡𝑝  = índex termo-pluviomètric. 

t = temperatura mitja anual, en ºC. 
R = precipitació mitja anual, en mm. 

 
Segons aquesta fórmula es consideren: 
 

 Zones humides, aquelles l'índex de les quals val de 0 a 2. 

 Zones semi-àrides, si està comprès entre 2 i 3. 

 Zones àrides, entre 3 i 6. 

 Zones subdesèrtiques, si sobrepassa el valor de 6. 
 
Substituint els valors obtinguts en els apartats anteriors en l'esmentada fórmula, s’obté: 
 

𝐼𝑡𝑝 = 100 ∗
14,5

625
= 2,32 

 
És a dir, que la zona d'estudi del present projecte queda inclosa en la zona semi-àrida. 
 
 
4.  Hidrologia 
 
En el present apartat es recullen totes aquelles dades pluviomètriques de la zona d'estudi 
necessàries per al posterior dimensionament del drenatge de la nova rotonda a la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
intersecció entre les carreteres B-142 i la C-1413a. 
 

4.1. Pluviometria 
 
Per tal de calcular els cabals màxims a recollir, canalitzar i evacuar és necessari la realització 
d’un estudi de la pluviometria incident a la zona. 
 
Per a l'obtenció de la precipitació diària màxima corresponent als diferents períodes de retorn, 
s'han utilitzat els plànols de la publicació del Ministeri de Foment “Máximas lluvias en España 
peninsular”: 
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Il·lustració 15. Mapa de isolinies de les màximes plujes mitges anuals 

 
Gràcies al plànol podem estimar el coeficient de variació Cv i el valor mig P de la màxima 
precipitació diària anual per al nostre encreuament al sud oest de Sentmenat. 
 

P = 68 
Cv = 0,47 

 
Amb el període de retorn desitjat i el valor de Cv, obtenim el factor d’amplificació Kt mitjançant 
l’ús de la següent taula present també a la publicació ja mencionada: 
 

 Període de retorn 

Cv 2 5 10 25 50 100 200 500 

0,47 0.892 1.286 1.579 1.991 2.312 2.663 3.044 3.555 

 
S’obtenen les següents precipitacions màximes diàries pels períodes de retorn de 2, 5, 10, 25, 
50, 100, 200 i 500 anys: 
 

Pd 
(mm/dia) 

T = 2 

Pd 
(mm/dia) 

T =5 

Pd 
(mm/dia) 

T =10 

Pd 
(mm/dia) 

T =25 

Pd 
(mm/dia) 

T =50 

Pd 
(mm/dia) 

T =100 

Pd 
(mm/dia) 

T =200 

Pd 
(mm/dia) 

T =500 

60.6 87.4 107.3 135.3 157.2 181.1 206.9 241.7 

 
 
 



Annex núm. 6                    Hidrologia, climatologia i drenatge 

67 
  

4.2. Càlcul de cabals 
 
El mètode d'estimació dels cabals associats a diferents períodes de retorn depèn de la 
grandària i natura de la conca. 
 
El càlcul dels cabals de disseny es realitza acord amb la Instrucció de Carreteres 5.2- I.C. 
“Drenatge Superficial” (versió del mètode racional modificada per J. R. Témez per a la Direcció 
general de Carreteres de Espanya). 
 
El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté amb la 
fórmula: 
 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼𝑡 ∗ 𝐴

𝐾
 

 
On: 
 
Q - Cabal en m3/seg. 

C - Coeficient mig d’escolament de la conca o superfície drenada. 

𝐼𝑡 - Intensitat mitja de precipitació, en mm/h, corresponent al període de retorn 

considerat i un temps igual al mateix temps de concentració. 

A - Superfície de la conca en Ha. 

K - Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 300. 

 
4.3. Període de retorn 

 
El període de retorn (T) es defineix sempre en correspondència amb un valor numèric que 
mesura la magnitud d’un fenomen (intensitat de pluja), i és un interval de temps d’una duració 
tal que el valor de referència és obtingut o superat en mitja, al menys una vegada cada interval 
d’aquesta duració en què pot subdividir-se una sèrie indefinida d’esdeveniments de dit 
fenomen. 
 
El període de retorn s’escull segons l’element de drenatge estudiat, i en aquest cas s’utilitzarà 
un període de retorn de 25 anys, ja que es tracta d’elements de drenatge superficial de la 
plataforma i marges en un punt amb una IMD alta. 
 



Annex núm. 6                    Hidrologia, climatologia i drenatge 

68 
  

 
Il·lustració 16. Período de retorn en funció del tipus de drenatge i la IMD 

 
4.4. Temps de concentració 

 
El temps de concentració s'ha determinat segons l’exposat a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC 
“Drenatge Superficial”. 
 
Per al càlcul dels cabals a desguassar per cunetes procedents de la plataforma i dels talussos, 
si el temps recorregut per l’aigua és inferior a 30 minuts es pren un temps de concentració de 
5 minuts. Per a recorreguts superiors a 30 minuts, sempre i quan siguin inferiors a 150 minuts, 
es pren un temps de concentració de fins a 10 minuts. 
 
Així doncs, per al present Projecte s’utilitzarà un temps de concentració de 5 minuts. 
 

4.5. Coeficient d’escolament 
 
El coeficient d’escolament defineix la proporció de la component superficial de la precipitació 
d'intensitat “I”, i depèn de la raó entre la precipitació diària, “Pd”, corresponent al període de 
retorn i el llindar d’escolament Po(mm), a partir del qual s'inicia aquesta. 
 
Així mateix, l'estimació inicial del llindar d’escolament Po(mm) és funció d'altres factors que 
depenen de la natura de la conca; l'ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i 
del tipus de sòl. 
 
Aquest valor ha de corregir-se amb el coeficient regional corrector del llindar d’escolament 
(per tenir en compte el règim de precipitacions), que per a Catalunya pren un valor de “1,3”, 
segons les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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El valor que pren el coeficient d’escolament, segons la Norma 5.2 - IC és de: 
 

𝐶 =
(

𝑃𝑑

𝑃𝑜
′ − 1) (

𝑃𝑑

𝑃𝑜
′ + 23)

(
𝑃𝑑

𝑃𝑜
′ + 11)

2  ;  
𝑃𝑑

𝑃𝑜
′

> 1 

 

𝐶 = 0 ; 
𝑃𝑑

𝑃𝑜
′

< 1 

 
On: 
 
 

C - Coeficient d’escolament (adimensional). 

Pd – Volum total de precipitació diària màxima per a un període de retorn (mm). 

Po’ – Llindar d’escolament corregit pel factor regional (mm). 

 
Per a la consideració del sòl com a ferm, el valor que pren el llindar d’escolament Po és de 1 
mm. D’aquesta forma, el llindar d’escolament corregit pel factor regional pren el valor de Po’= 
1,3·1= 1,3 mm. 
 
Amb totes aquestes dades, juntament amb el volum de precipitació diària màxima per a un 
període de retorn associat a 25 anys, calculat anteriorment, es procedeix a calcular el 
coeficient d’escolament: 
 
Pd= 135 mm 

        C = 0.989 
Po’= 1,3mm 
 

4.6. Intensitat mitja de precipitació 
 
La precipitació diària màxima, Pd, corresponent al període de retorn de 25 anys, és: 
 

Pd = 135 mm 
 
Per tant la intensitat màxima diària de precipitació, Id, corresponent al període de retorn de 
25 anys és: 
 

Id = 135 /24 = 5.625 mm/h 
 
D'acord amb el mapa d’isolínies de la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C. “Drenatge Superficial” 
es pot considerat a Catalunya un valor mitjà de: 
 

I1 / Id = 11 
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Il·lustració 17. Mapa de isolinies de la intensitat mitja de precipitació 

 
La intensitat mitja It (mm/h) de precipitació a emprar en l'estimació de cabals de referència 
per mètodes hidrometereològics s'obté mitjançant la fórmula proposada per la Instrucció 5.2-
I.C. L'expressió de la qual és la següent: 
 

𝐼𝑡

𝐼𝑑
= (

𝐼1

𝐼𝑑
)

280,1− 𝑇𝑐
0,1

280,1−1  

 
Aplicant la fórmula anterior s’obté: 
 
Id = 5.625 mm/h 

Tc = 5 min = 0,083 h   It = 235.367 mm/h 

I1 / Id = 11 

 
4.7. Cabal de disseny 

 
Amb totes aquestes dades ja es pot calcular el cabal a desguassar a la conca d’influència del 
projecte en funció de la seva àrea. 
 
Q - Cabal en m3/seg. 

C = 0,989 

It = 235.367 mm/h 

K – Coeficient que per a les unitats anteriors pren el valor de 300. 
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El cabal de referència Q en el punt en què desguassa una conca o superfície s'obté amb la 
fórmula. 
 

𝑄 =
𝐶 ∗ 𝐼𝑡 ∗ 𝐴

𝐾
 

 
4.7.1. Rotonda  

 
La superfície d’aquesta conca correspon a la superfície de la rotonda més la superfície del 
terreny que es troba per sobre la zona de desmunt. Amb un radi de 25 metres la superfície de 
la rotonda és de 1.963,5m2 i la superfície de la conca del terreny és de 332m2. Així doncs, el 
cabal a desguassar en la rotonda serà de:   
 

Q1 = 0,178 m3/seg 

 
 

4.7.2. Carretera C-1413a  
 
TRAM ESQUERRA 
 
 Costat Nord  
 

La superfície d’aquesta conca correspon al carril nord de la carretera C-1413a en sentit 
Sabadell, amb una superfície de 400m2 , així com també la superfície del terreny que 
es troba per sobre la zona de desmunt i que té una extensió de 1.533m2. Per la qual 
cosa, el cabal a desguassar serà de:   
 

Q2 = 0,150 m3/seg 

 
Costat Sud 
 
La superfície d’aquesta conca correspon al carril sud de la carretera C-1413a (tram 
esquerra) amb una superfície de 400m2 i una superfície del terreny de 1.061m2. El cabal 
en aquest cas és de: 
 

Q3 = 0,113 m3/seg 

 
 
TRAM DRET 
 

Costat Nord  
 
La superfície de la conca que es troba per sobre de la zona de desmunt és de 843m2. Si 
això li sumem la superfície del carril nord que és de 500m2 ens dóna un cabal de: 
 

Q4 = 0,104 m3/seg 
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Costat Sud  
 
La superfície d’aquesta conca correspon al carril sud de la carretera C-1413a (tram 
dret) amb una superfície de 500m2 i a la conca del terreny de  608m2. El cabal en aquest 
cas és de: 
 

Q5 = 0,086 m3/seg 

 
4.7.3. Carretera B-142  

 
Aquest tram de carretera es troba sobre un terraplè i la secció tipus no té cunetes per la qual 
cosa l’aigua que cau sobre la carretera es deixa lliure en el terreny. El terreny té un lleuger 
pendent Nord-Sud que condueix les aigües a camp obert sense cap perill per a la nostra obra 
lineal. 
 
 
5.  Drenatge plataforma 
 
La plataforma de la rotonda té un pendent mig del 3% que permet conduir les aigües cap al 
punt més baix d’aquesta (PK 143m). En aquest punt està previst deixar les aigües lliures en el 
terreny essent conduïdes per plaques canalitzadores d’aigua i així evitar el desmoronament 
del terraplè.  
 
 
6.  Drenatge carreteres C-1413a i B-142 
 

6.1. Drenatge en zones de desmunt 
 

En les zones de desmunt (tram dret i esquerra de la carretera C-1413a) s’emprarà una cuneta 
per tal de drenar tota l’aigua que provingui de la part muntanyosa del terreny i l’aigua que 
caigui sobre la carretera.  
 
S’ha optat per una cuneta triangular ja que en cas d’un descarrilament dels vehicles l’impacte 
és menor que amb altres tipus de cunetes on els vèrtexs són més angulosos. El material de 
construcció serà el formigó. 
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Il·lustració 18. Secció transversal de cuneta triangular tipus 

 
L’aigua així col·lectada serà conduïda fins a embornals que al seus temps, conduiran l’aigua 
fins a tubs de PVC que passaran per sota de la carreta fins a deixar l’aigua en terreny lliure. Els 
detalls del sistema de drenatge es troben en l’Annex 4, Plànols. 
 
Per tal d’adaptar la canonada a les velocitats mínimes permeses, s’estipularà una velocitat 
superior a la mínima, però alhora no gaire elevada. D’aquesta manera, es sobredimensionarà 
la instal·lació, deixant-la del costat de la seguretat. 
 
Aquesta baixa velocitat, contemplarà el pendent mínim establert (2%) per a canonades de 
drenatge pluvial, de forma que aquest serà el cas més desfavorable possible. 
 
Velocitat mínima permesa = 0,5 m/s  -> Velocitat de disseny = 1 m/s 
 
Es procedeix doncs a veure quina superfície de secció necessitaria la cuneta per captar el cabal 
de referència calculat anteriorment: 
 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑣 (

𝑚

𝑠
) ∗ 𝐴(𝑚2)  

 
El caudal màxim que ha de ser transportat per la cuneta és el caudal corresponent al tram 
esquerra (costat nord) de la carretera C-1413a, on 𝑄 = 0,150 m3/seg. 
 
Això implica doncs que la superfície de la cuneta ha de ser: 
 

A = 0,15 m2 

 

 
Donada la nostra secció tipus (cuneta triangular) l’àrea es calcula com:  
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𝐴 =
𝑝 ∗ 𝑢

2
 ; 

 
𝐴𝑖𝑥í 𝑑𝑜𝑛𝑐𝑠, 𝑝 ∗ 𝑢 = 0,30 𝑚2  

 

S’ha d’afegir que no es disposarà de drens filtrants assota de la cuneta, ja que es tracta d’un 
terreny amb un grau d’impermeabilitat força elevat i tota l’aigua anirà a parar a la cuneta. 
Tanmateix, el pendent transversal de la calçada també es troba a favor, fet que determina la 
innecessària instal·lació de tub drenant. 
 
Aquesta instal·lació queda definida a l’apartat 2, Plànols. 
 

6.2. Capacitat hidràulica de les reixes 
 
Les dimensions del embornal són de 0,4x0,6x0,7m de manera que el volum que podrà captar 
és de 0,168m3. D’aquesta forma ens situem del costat de la seguretat doncs el nostre cabal 
màxim és de 0,150m3. 
 
La xarxa capta les aigües d’escolament a través d’embornals amb reixa de fosa dúctil, que 
aniran col·locats a cada illeta de les entrades de les rotondes. Tot seguit es canalitzarà l’aigua 
cap a la zona inferior de la calçada, on es deixarà lliurement en terreny natural no urbanitzat. 
 
Aquesta instal·lació queda definida a l’apartat 2, Plànols. 
 

6.3. Diàmetre dels tubs col·lectors 
 
Els tubs col·lectors han de permetre conduir l’aigua recol·lectada pels embornals de banda i 
banda de la carretera fins al terreny lliure. Es procedeix doncs a veure quin diàmetre 
necessitaria la canonada per captar el cabal de referència calculat anteriorment: 
 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑣 (

𝑚

𝑠
) ∗ 𝐴(𝑚2) = 𝑣 ∗ (𝜋 ∗ 𝑅2) 

 
En quant a la velocitat de disseny aquesta també serà de 1m/s com en el cas anterior i així 
quedar-nos en el costat de la seguretat. 
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TRAM ESQUERRA C-1413a 
 
El caudal que defineix el radi del tub col·lector en el tram dret de la carretera C-1413a és la 
suma del Q2 + Q3. 

𝑄2 + 𝑄3 = 0,263 𝑚3 = 𝜋 ∗ 𝑅2 
 
Així doncs el radi del tub col·lector serà de R = 0,29 m = 30 cm. 
 
TRAM DRET C-1413a 
 
El caudal que defineix el radi del tub col·lector en el tram dret de la carretera C-1413a és la 
suma del Q4 + Q5. 

𝑄4 + 𝑄5 = 0,190 𝑚3 = 𝜋 ∗ 𝑅2 
 
Així doncs el radi del tub col·lector serà de R = 0,25 m = 25 cm. 
 
Aquestes instal·lacions queden definides a l’apartat 2, Plànols. 
 

6.4. Drenatge de zones en terraplè 
 
En les zones de terraplè les aigües es canalitzaran cap al exterior de les carreteres a través del 
tal·lus existent on seguidament es deixaran lliurement en terreny natural no urbanitzat.  
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1.  Planejament 
 
La rotonda objecte d’estudi es troba al límit entre dos tipus de sòls, el primer classificat com 
a Sòl No Urbanitzable (Rústic) i el segon com a Sòl Urbanitzable (No delimitat), segons el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sentmenat.  
 
En particular, el tram de carretera de la C-1413a que surt del poble de Sentmenat es troba en 
una zona classificada com a Sòl Urbanitzable (No delimitat) mentre que el tram de carretera 
de la C-1413a que ve de Sabadell així com el tram de la B-142 que ve de Polinyà pertanyen a 
Sòls No Urbanitzables (Rústics). 
 
Seguidament, s’adjunta una il·lustració on es pot apreciar gràficament: 
 

 
Il·lustració 19.  Mapa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
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1.  Introducció 
 
El dimensionament de la secció estructural del ferm s'ha realitzat basant-se en “Orden Circular 
24/2008 sobre el pliego de prescripciones técnicas para obres de carreteres y puentes (PG-3)". 
 
El dimensionament es basa en dos paràmetres bàsics, que són: 
 

  la categoria de l'esplanada 

  la categoria del trànsit. 
 
Categoria del trànsit 
 
Tenint en compte que aquests valors són per a tota la calçada, els càlculs que es realitzen són 
els següents: 
 

 
 
B-142:      IMD = 7.713 veh/dia 
C-1413a (tram esquerre):   IMD = 3.636 veh/dia 
C-1413a (tram dret):    IMD = 6.484 veh/dia 
 
Considerant un repartiment per sentits del 50 %, resulta una intensitat de vehicles pesats al 
carril de projecte: 
 
Pesats: 
 
B-142:      IMDp = 7.713 x 0,15 = 1.157 vehp/dia 
C-1413a (tram esquerre):   IMDp = 3.636 x 0,02 = 72 vehp/dia 
C-1413a (tram important):   IMDp = 6.484 x 0,04 = 259 vehp/dia 
 
Pesats sobre el carril de càlcul: 
 
B-142:      IMDp = 0,5 x 1.157 = 579 vehp/dia/carril 
C-1413a (tram esquerre):   IMDp = 0,5 x 72 = 36 vehp/dia/carril 
C-1413a (tram dret):    IMDp = 0,5 x 259 = 130 vehp/dia/carril 
Rotonda:     IMDp = 579 + 36 + 130 = 745 vehp/dia/carril 
 
Amb aquests valors d'intensitat, la categoria de trànsit pesat que correspon a la rotonda 
d’estudi és: 
 

T2 (que correspon a una intensitat entre 200 i 800 vehp/dia/carril) 
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Categoria de l’esplanada 
 
S'ha optat per una esplanada de categoria E-3 ( EV2 > 300 MPa ) sobre la qual és col·locaran 
les capes de ferm. Per assegurar aquesta categoria d'esplanada i considerant de l’annex de 
geologia que el terreny és un sòl tolerable, s'haurà de fer la següent actuació per millorar-la: 
 
- Es regularitzarà el fons de l'excavació amb dues capes de 30 cm cadascuna, la primera capa 
de sòl seleccionat i a sobre una altra capa de sòl estabilitzat in situ.  
 

 
 
2.  Secció estructural escollida 
 
Per al trànsit i esplanada disponibles, s'ha adoptat la secció estructural 231 de la següent taula: 
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Aquesta secció està formada per 25 cm de saorra artificial i per sobre una capa de 20 cm de 
mescla bituminosa.  
 
Els espessors de les capes de mescla bituminosa depenen de la categoria de tràfic i del tipus 
de mescla tal i com es mostra en la següent taula: 
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Per al nostre cas s’ha escollit una capa de rodadura i intermitja de 5 cm i una capa base de 10 
cm complint així amb els 25 cm de gruix de la capa de mescla bituminosa de la secció 231.  
 
Vorals 
 
En els vorals les capes de ferm així com l’esplanada seran prolongació de les disposades en la 
calçada i, per tant, d'idèntica natura. 
 
 
3.  Determinació dels materials de la secció tipus escollida 
 

3.1. Mescles bituminoses 
 
S'utilitzaran les mescles bituminoses en calent AC16 surf D, AC22 bin S i AC22 base G per a les 
capes de rodadura, capa intermitja i capa base respectivament.  
 

 
 
El fusos  granulomètric de les mescles es troba a la taula 542.9, segons UNE-EN 933-1: 
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3.2. Betum asfàltic 
 
L'elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria de trànsit i de 
la zona tèrmica estival. Segons la figura 3 de la Norma 6.1-I.C “Seccions de ferm” (de la Direcció 
General de Carreteres), la zona de projecte es troba a una zona tèrmica estival mitja. 
 

 
Il·lustració 20. Mapa de les zones tèrmiques estivals a Espanya 

 
Així, per a categoria de trànsit T1, T2 i T31 el tipus de betum asfàltic serà: 
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 De penetració 60/70 per la mescla AC22 

 
 

 
 

3.3. Regs de curat 
 
Es defineix com a reg de curat la aplicació d'una pel·lícula continua uniforme d'emulsió 
bituminosa sobre una capa tractada amb un conglomerant hidràulic, amb l'objectiu de donar 
impermeabilitat a tota la seva superfície. El reg de curat serà del tipus ECR-1 i complirà allò 
establert per l'article 532 “Riegos de curado” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
 

3.4. Regs d’adherència 
 
Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una capa 
tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèvia a la col·locació sobre 
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aquesta de qualsevol mena de capa bituminosa que no sigui un tractament superficial amb 
graveta, o una lletada bituminosa. Es col·locaran únicament regs de tipus termoadherent. 
 
Entre dues capes de mescles bituminoses contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una 
emulsió asfàltica tipus ECR-1d al 60 % de betum amb una dotació de 0,6 kg/m2 si és sobre ferm 
nou, i de 0,7 kg/m2 si és sobre ferm vell. Entre dues capes de mescles bituminoses 
discontínues-contínues s'aplicarà un reg termoadherent amb una emulsió asfàltica tipus ECR-
2d-m al 65 % de betum amb una dotació de 0,5 kg/m2 si és sobre ferm nou, i de 0,7 kg/m2 si 
és sobre ferm vell, d'acord amb l'article 531 “Riegos de adherencia” de l'Ordre FOM/891/2004 
d'1 de març. 
 

3.5. Sòl-ciment (SC40) 
 
A l'execució d'aquesta unitat d'obra és tindrà present allò establert a l'article 513 “Materiales 
tratados con cemento” de l'Ordre FOM/891/2004 d'1 de març. 
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1.  Objecte del projecte 
 
La finalitat d’aquest annex és la definició i la valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions dels serveis que resulten afectats per les obres d’execució del 
Projecte de “Millora de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-1413a del T.M. de 
Sentmenat”. 
 
 
2.  Descripció i generalitats 
 
En el present annex es realitza la identificació dels diversos serveis existents al llarg de tota la 
traça de la carretera que puguin ser susceptibles d’esser afectats, tant directament per 
ocupació dels terrenys que actualment s’ubiquin en aquell indret com indirectament per 
necessitats constructives com poden ser els gàlibs d’operació de la maquinària.  
 
Aquest últim tipus d’afectació s’ha contemplat per tal de garantir unes mínimes i bàsiques 
mesures de seguretat durant l’execució dels treballs. 
 
 
3.  Serveis existents 
 
Tant sols s’ha detectat l’afectació de 5 bàculs d’enllumenat públic en el tram dret de la 
carretera C-1413a, dos dels quals tenen la línia soterrada. 
 
Aquest servei es veu afectat per les obres d’excavació per a la execució. 
 
 
4. Projecte de reposició de serveis afectats i instal·lacions afectades 
 

4.1. Descripció, motiu de l’afecció i solucions afectades 
 
Obra a realitzar:  
 
Pel que fa a l’enllumenat s’eliminaran els bàculs de la zona d’influència a l’espera de l’execució 
del nou tram d’il·luminació que constarà de cinc nous bàculs en el nou tram dret de la 
carretera C-1413a i un sisè bàcul al mig de la rotonda. 
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1.  Memòria 
 

1.1. Descripció i generalitats 
 
La Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre obliga a realitzar l’estudi i definició dels béns 
i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres. 
 
Aquesta labor comprèn un sèrie d’etapes que van des de conèixer la superfície física i real dels 
terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel projecte, passant 
per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
 
Per a la identificació de les diferents finques s’han considerat les dades del parcel·lari 
proporcionat per l’ Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
A la relació de titulars de finques afectades per l’execució de les obres figura la superfície en 
m2 de cadascuna de les parcel·les i subparcel·les si n’hi ha, a més del seu ús. En el cas de que 
els terrenys afectats siguin carreteres, camins municipals o sèquies, es considerarà nul·la 
l’expropiació. 
 

1.2. Criteris adoptats 
 

1.2.1. Línia d’expropiació de vials 
 
Segons el Títol IV, Art. 24, de la Llei, es defineix com a zona de domini públic i, per tant, com a 
zona a expropiar, la franja del terreny a tots dos costats de la via, de 8 metres d’amplària en 
autopistes i vies preferents i de 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, 
mesurada aquesta distància des de l’aresta exterior de l’explanació. 
 
En els casos en que s’hagin projectat cunetes de guarda en desmunt o de capdavall de talús 
en terraplè, l’aresta serà la intersecció del talús exterior de la cuneta. 
 
En els casos de ponts, viaductes o obres similars, es fixarà com aresta exterior de l’explanació 
la línia de projecció ortogonal de l’aresta exterior de les obres sobre el terreny. 
 
En cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals d’una finca, i sempre que no 
disminueixi la seguretat de la via, s’expropiarà únicament fins al tancament de la finca. 
 
La línia d’expropiació es defineix com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així  
definides. 
 

1.2..2. Descripció i tipus de terrenys afectat 
 
La rotonda objecte d’estudi es troba al límit entre dos tipus de sòls, el primer classificat com 
a Sòl No Urbanitzable (Rústic) i el segon com a Sòl Urbanitzable (No delimitat), segons el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sentmenat.  
 
En total s’afecten 6.648 m2 de terrenys pertanyents a particulars.  
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1.3. Valoració dels terrenys 

 
Després de parlar-ho amb l’Ajuntament de Sentmenat, els preus aproximats dels terrenys 
s’han fixat en funció dels seus aprofitaments i de la seva situació. Així per calcular el valor 
aproximat de les expropiacions s’ha utilitzat el preu següent: 
 

 Sòl rústic………………………….................................. 3.01€/m2 
 
Aquest preu inclou el cost del terreny a expropiar així com les indemnitzacions per a la retirada 
de tanques de límit de parcel·la, collites, trasllats i reinstal·lacions. 
 
Les indemnitzacions per a servituds de pas s’han fixat en una fracció de preu d’expropiació 
per al mateix terreny. En les servitud de pas subterrani es fixa en un 40% del preu 
d’expropiació, mentre que en les aèries en un 20%. 
 
El traçat previst no afecta a cap edificació. 
 
Cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s'exposa no té caràcter vinculant. 
 
Expropiació vials: 
 
Sòl rústic: 
 

 6.648 m2 x 3,01€ / m2 = 20.010 € 
 
Servitud de pas subterrània: 
 
Sòl rústic: 
 

 175,03 m2 x 3,01€ / m2 x 0,40 = 210,74 € 
 
L’import total per les expropiacions i servituds de pas al Terme Municipal de Sentmenat 
ascendeix a la quantitat de quaranta mil onze euros amb tres cèntims (3119,21 €). 
 
 
2.  Plànol d’expropiacions 
 
En base a això, s’ha confeccionat el plànol on es pot apreciar la parcel·la afectada. Aquest 
plànol es troba al Document 2 “Plànols”. 
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1.  Introducció 
 
En compliment de l'Ordre Circular núm. 223/69 P-CV de Novembre de 1.969, s'inclou en 
aquest projecte l'estudi de tots els elements complementaris per a la correcta posada en 
servei de l'obra. 
 
 
2.  Senyalització 
 

2.1. Senyalització horitzontal 
 
Per definir la senyalització horitzontal s'ha tingut en compte la Norma de Carreteres 8.2-1.C. 
“Marques Vials” de Març de 1.987 publicada per la Direcció General de Carreteres. 
 
Totes les marques vials projectades seran reflectores en color blanc, definint-se les seves 
formes i característiques en els Plànols i Articles corresponents del plec de condicions. 
 
Les marques vials emprades són les següents: 
 

a) Contínues: 
 
M-2.6.- Línia contínua utilitzada com a vora de calçada, sent la seva amplària de 15 cm amb 
voral igual o major d'1,50 m i de 10 cm amb voral inferior a 1,5m. Aquest tipus de línia també 
s’utilitza pels contorns (exteriors i interiors) de la illeta de la rotonda i com a línia divisòria 
entre els dos carrils dels nous trams de carreteres B-142 i C-1413a. 
 
Per als vorals exteriors del carril bici i la línia divisòria dels dos carrils bici també s’utilitzaran 
línies continues de 10 cm.   

 
 

b) Discontínues: 
 

XXX. Línia discontinua utilitzada com a línia divisòria dels dos carrils en la rotonda, sent la seva 
amplària de 10 cm.  
 

c) Transversals: 
 
M-4.2.- De 40 cm discontínua en “Cediu el Pas” amb un traç de 0,80m i un vànol de 0,40 m, 
utilitzada en els encreuaments indicats en els plànols. 
 
 

d) Inscripcions: 
 
M-6.5.- Indica al conductor la obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulen per la 
calçada a la que s’aproxima, i de aturar-se si es precís davant la línia de “Cediu el Pas”. 
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MATERIALS EMPRATS: 
 
S'utilitzaran els següents tipus de pintura en les marques vials anteriorment descrites: 
 

 Pintura de dos components en fred de llarga durada, de color blanc en tots els 
símbols i inscripcions (apartat de “Inscripcions”, “Fletxes” i “Altres marques” ). 
 

  Pintura termoplàstica en calent per a la resta de marques vials. L'aplicació de la 
mateixa es realitzarà per polvorització. 

 

 En ambdós casos el caràcter retrorreflectant de les marques vials s'aconsegueix 
mitjançant la incorporació, per prebarrejat i/o postbarrejat, de microesferes de 
vidre als materials anteriorment citats. 

 
Les proporcions de la barreja així com la qualitat dels materials utilitzats en l'aplicació de les 
marques vials, seran les utilitzades per a aquests materials en l'assaig de la durabilitat, realitzat 
segons el que especifica el mètode “B” de la norma UNE 135 200. 
 

2.2. Senyalització vertical 
 
La senyalització vertical s'ha projectat seguint la instrucció 8.1- IC/98 “Senyalització Vertical” 
i els catàlegs de senyals de circulació publicats per la direcció General de Carreteres al Març i 
Juny de 1.992. 
 
En els plànols de planta s'han representat els distints senyals projectats amb el seu clau 
d'identificació. 
 
S'han classificat les senyals verticals en els següents grups: 
 

 Senyals de Disseny Fix. 

 Senyals de Disseny Variable. 
 
1) Senyals de Disseny Fix 
 
Al seu torn classificades en els següents subgrups: 
 
a) Senyals d'Advertència de Perill: 
 
De forma triangular, identificades en plànols mitjançant la lletra “P” seguida d'un número 
comprès entre 1 i 99. La grandària dels senyals utilitzats, així com el seu nivell de reflectància 
és el que s'exposa a continuació:  
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**D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C. en tractar-se de senyals d'advertència de perill el seu nivell de 

retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2. 

 
b) Senyals de Reglamentació: 
 
De forma circular normalment (excepte R-1 triangular i R-2 octogonal), identificades en 
plànols mitjançant la lletra “R” seguida d'un número. Tant la grandària dels senyals utilitzats 
com el seu nivell de reflectància és el que es defineix a continuació: 
 

 Senyal Triangular (R-1): 
 

 
**D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C. en tractar-se d'un senyal de prioritat (Cedeixi el Pas) el seu nivell de 

retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2. 

 

 Senyals Circulars: 
 

 
**D'acord amb l'apartat 2.7. (“Retrorreflectància”) de la norma 8.1-I.C. en tractar-se del senyal de prohibició d'entrada (R-101) el seu nivell 

de retrorreflectància serà obligatòriament el nivell 2, la resta de senyals circulars seran de nivell 1. 

 
 
2) Senyals de Disseny Variable 
 

 Cartells Laterals: Les característiques principals (de reflectància, grandària bàsica de 
lletra, colors, ....) poden observar-se en els plànols de detall del projecte. 



Annex núm. 11               Senyalització, abalisament i defenses 

100 
  

 

 Panell Complementari: S'han inclòs panells complementaris del tipus S - 800, amb la 
inscripció de “150 m”, indicativa de la distància a la prescripció. 

 
Les dimensions d’aquests seran de 0.85 x 0,3 m, i el seu nivell de reflectància el corresponent 
al senyal a què acompanyin (en aquest cas  Nivell 2). 
 
MATERIALS EMPRATS: 
 
Els senyals de codi es realitzaran en xapa d'acer galvanitzat, sent el seu nivell de reflectància 
l'indicat. 
 
Els senyals de disseny variable estaran formats per panells d’alumini tipus 6060, i la perfileria 
dels tipus 6062. 
 
Els pals de sustentació dels senyals de codi són seccions tubulars d'acer al carboni segons 
norma UNE 36093. S'han utilitzat els següents pals segons es reflecteix en els plànols de detalls 
d'aquest projecte: 
 

 Pals de dimensions 100x50x3 per a totes les senyals. La seva altura sobre el terreny 
serà de 1,80 metres. Els senyals a zona urbana situats sobre d’una vorera o a una zona 
de circulació de vianants, la diferencia de cota entre el cantell inferior del senyal i dita 
vorera o zona no serà inferior a 2,2 metres. 

 
Els suports de rètols seran d’aliatges d’alumini dels tipus 6062, de secció constant o 
telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels 
suports es tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport i amb un disseny 
que garanteixi la seva fixació. L’acabat serà anoditzat color plata amb un mínim de 15 μ o lacat 
amb un mínim de 50 μ color gris RAL 9006. 
 
Les dimensions de les fonamentacions són les que s'exposen als plànols de detall del 
Document núm. 2 “Plànols”. 
 
 
3.  Abalisament 
 
S'entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pel conductor, a 
fi de destacar determinades característiques de la via.  
 
Atès les característiques de la via, no es realitzarà l’abalisament de la mateixa. 
 
 
4. Defenses 
 
No és necessària la col·locació de barreres de seguretat donat que els trams de carretera en 
terraplè són trams completament rectes sense cap risc inherent. A la zona on aquest terraplè 
deixa d’existir, les cotes, tant de terreny com de rasant de la rotonda són la mateixa. En cas 
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contrari significa que el tram es troba en desmunt i per tant també fa innecessària la 
col·locació de barreres.  
 
 
5.  Plànols 
 
Al Document 2 “Plànols” del present projecte, es troben tots els plànols que fan referència a 
la senyalització (planta, detalls de les senyals, etc.) 
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0. Antecedents. 
 

De conformitat amb Llei de prevenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de novembre), es 
parteix del principi, que el Director de Projecte (assessorat pel Coordinador de Seguretat 
designat pel Promotor, si hi ha més d’un projectista), en base a les seves capacitats i 
atribucions professionals, ha integrat la prevenció, en cada una de les seves decisions 
constructives, de conformitat amb els següents Principis de l’Acció Preventiva en matèria de 
Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995): 
 

a) Evitar els riscos 
 

S’entendrà com a risc aquella “probabilitat que la capacitat per a ocasionar danys s’actualitzi 
de forma imminent, de tal manera, que de no mitjançar alguna actuació externa (ex. supressió 
del risc o substitució del perill en origen, o si això no és possible o fent servir un Sistema de 
Protecció Col·lectiva, etc.), pugui desencadenar-se amb tota probabilitat un accident”. 
 
S’entendrà per accident tot “succés anormal no estimat ni desitjat, que obeeix a fenòmens 
naturals i que trencant la continuïtat del treball, dóna com a resultat un dany físic a les 
persones o un dany material al patrimoni de l’empresa o de tercers”. 
 

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar 
 

1. COM EMPRESA: El Contractista en el seu Pla d’Acció Preventiva, intern d’empresa, haurà 
d’haver realitzat l’avaluació de riscos respecte a les instal·lacions fixes i els llocs establerts 
(oficines, parc de maquinària, tallers, etc.), en els mateixos termes, abast, participació social, 
etc., que qualsevol empresa industrial o del sector de serveis, de conformitat a la normativa 
de general aplicació. 
 
S’entendrà com avaluar els riscos, aquell procés de valoració de les “causes principals” (o 
”bàsiques”), que expliquen l’aparició de “riscos” que puguin comportar la possibilitat que 
s’actualitzin, amb potencialitat real de causar pèrdues (humanes i/o materials) en el lloc de 
treball. 
 
CAUSES: 
 
Conjunt de “Condicions Insegures” i “Actes Insegurs”, que intervenen en un accident: 
 
- Condició Insegura: Circumstància física perillosa, de caràcter ambiental, que influint en les 
condicions de treball, pot permetre directament que es produeixi un accident (=FACTOR 
TÈCNIC). 
 
- Acte Insegur: És la violació d’un procediment de seguretat acceptat, que permet directament 
que es produeixi un accident (=FACTOR HUMÀ). 
 
S’entendrà per riscos que no es poden evitar totes aquelles “energies físiques naturals”, fora 
de control, que en fase de Planificació de l’Acció Preventiva no s’han pogut eliminar (ex. la 
força de la gravetat, energia eòlica, etc.)”. 
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2. COM A CONTRACTISTA: El Pla de Seguretat i Salut de l’obra es constitueix com l’instrument 
bàsic d’ordenació de l’activitat d’identificació, avaluació de riscos i planificació de l’activitat 
preventiva, limitat a l’obra com a centre de treball. 

 
c) Combatre els riscos en el seu origen 

 
Fase de Disseny/Concepció (origen del 35% de les “causes principals” d’accident): 
 
- Disseny constructiu: Adaptació del projecte als mitjans, àmbit social i cultural industrial del 
sector, com a requisit previ al resultat final previst, limitant les audàcies arquitectòniques a la 
veritable disponibilitat dels recursos, humans i tècnics, necessaris per a aconseguir el producte 
constructiu projectat. 
 
- Disseny d’equips: Fabricació, assegurament preventiu del producte i comercialització, 
garantint la seva utilització en condicions de seguretat per als usuaris i tercers circundants, en 
les condicions de treball previstes pel projectista i el fabricant de l’equip. 
 
Fase d’Organització/Planificació de l’obra (origen del 28% de les “causes principals” 
d’accident): 
 
- Concepció artesanal: Escassa integració de la industrialització en la majoria d’activitats 
constructives a realitzar. 
 
- Manutenció: Manutenció manual i mecànica de materials i productes constructius, de forma 
poc evolucionada i planificada molt precàriament. El 100% de l’activitat constructiva és 
manutenció. 
 
- Zones de circulació: Zones de pas i apilaments sense planificació adequada. 
 
- Ordre i Neteja: La seva absència i falta de planificació, intervé com una de les causes bàsiques 
d’accidents, més habituals. 
 
- Interferències: Treballs simultanis incompatibles. 
 
- Tassa treballadors: Nivells d’ocupació de personal irregular, espasmòdica i de simultaneïtat 
puntual elevada. 
 
- Desvertebració: Instruccions emeses i decisions adoptades per diferents actors del 
fet constructiu (i fins i tot aliens a ell), sense una col·legiada presa de decisions suficientment 
coordinades entre ells. 
 
Fase d’Execució Material de l’obra (origen del 37% de les Causes Bàsiques d’accident): 
 
- Qualificació: Deficiències (o mals hàbits) en la qualificació empresarial i/o preventiva de 
Promotors, Direccions Facultatives, Contractistes, Subcontractistes, Treballadors Autònoms, 
tècnics i treballadors d’ofici, traduïdes en forma de defectes en l’execució material dels 
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treballs, donant com a resultat 1r) Realització tradicional i inercial de tasques. 2n) Utilització 
en precari de maquinària, mitjans auxiliars, equips i ferramentes. 3r) Formació inadequada o 
insuficient de comandaments intermitjos i del personal de producció. 4t) Fracàs en l’aplicació 
de noves tècniques, com a conseqüència dels punts anteriors. 
 
- Gestió inadequada: Incompleta acció gerencial de la Línia de Comandament, amb defectes 
crítics en part d’alguna de les 4 funcions tradicionals de Gestió: 

Planificació. 
Organització. 
Direcció / Execució. 
Control. 

 
d)  Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de 

treball, així com a l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb 
mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els seus efectes 
en la salut. 

 
Potenciar el projecte i la planificació dels treballs de construcció, amb criteri “ergonòmic”. 
S’entendrà per Ergonomia l’aplicació d’aquella Tècnica no Mèdica de lluita davant la fatiga i 
l’envelliment prematur, que intenta aconseguir el confort en el treball, mitjançant l’adaptació 
del treball a l’home, disseny de l’ambient i dels útils de treball, ajustant-se a les condiciones 
òptimes d’utilització per l’home, segons les seves limitacions anatòmico-fisiològiques. 
 

e)   Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 

1. SUPERAR.- PLANTEJAMENT CONSERVADOR (Esperit gremial i “artesanal” de la construcció): 
El Projecte i Planificació que mantinguin procediments de treball, mitjans humans (ex. 
reparadors-escaladors de façanes) i materials (ex. encofrats i estrebats de fusta realitzats “in 
situ”), tradicionalment arriscats, basats exclusivament en l’artesania i recursos comuns 
existents a l’obra, estan condemnats a mantenir els índexs de sinistralitat actuals. 
 
2. POTENCIAR.- PLANTEJAMENT INNOVADOR (Consolidació de la “indústria” de la 
construcció): La gradual industrialització (ex. posada a l’obra de prefabricats, encofrats i 
estrebats metàl·lics modulars, etc.), i utilització de mitjans humans especialitzats (ex. 
muntadors de bastides, col·locadors de Sistemes de Protecció Col·lectiva, etc.), així com 
l’aprovisionament de mitjans auxiliars, ferramentes, màquines i equips adequats a l‘estudi 
científic de cada tipus de treball (ex. Serra de trepar manual portàtil com a alternativa a la 
serra de trepar de taula per a encofrador,..,), en definitiva, aquells que responguin a 
necessitats específiques de cada ofici, equipats en origen amb les proteccions i resguards més 
senzills i eficaços, d’entre els existents en el mercat, influeixen en un radical descens de les 
tasses històriques d’accidents, a més a més d’unes millores notables de la rentabilitat 
econòmica (especialment en la reducció de costos indirectes i no assegurats), contribuint a la 
Investigació i Desenvolupament (I+D) de la construcció com a sector industrial evolucionat. 
 

f)  Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc o cap perill 
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S’entendrà per perill aquella propietat o aptitud intrínseca d’alguna cosa (ex. Buits 
horitzontals al descobert sobre forjats + força de la gravetat) per a ocasionar danys. Sent 
substituït per una altra solució econòmicament accessible, i de provada eficàcia que “comporti 
poc o cap perill” (ex. Condemna física de buits horitzontals, de Ø inferior a 5 m, amb malla 
electrosoldada i tela de galliner superposada, embeguts en el cèrcol perimetral de formigó, o 
en altre ordre de coses, l’execució de muntants d’escala definitives en formigó,  n lloc d’escales 
manuals portàtils, etc.). 
 

g) Planificar la Prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

 
1. PLANIFICACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Per a què el Projecte Constructiu pugui contemplar la 
inclusió del concepte de Seguretat com a factor decisiu del Projecte i Planificació Industrial 
inicial de les obres, és necessari que l’Administració exerceixi les funcions de coordinació que 
li són pròpies, respecte al control institucional d’ordenació del sector, qualificació dels distints 
actors del fet constructiu, augmentant el rigor preventiu dels projectes i la seva 
materialització, control de l’eficàcia del disseny i comercialització de Mitjans Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP), Proteccions i Resguards de màquines equips i ferramentes, 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) (ex. laboratoris d’assajos, certificats d’idoneïtat, etc.) 
així com d’Equips de Protecció Individual (EPI), com a criteris d’estructura sectorial i de 
comercialització que ja li ha de venir donada al Projectista de construcció, coadjuvant a la 
integració de la seguretat en el Projecte. 
 

2. PLANIFICACIÓ DE L’AUTOR/S DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I CONTRACTISTA/ES: En la 
planificació, programació, execució i control de Mètodes de treball, Procediments Operatius 
de Seguretat Anàlisis de treball per Descomposició de Tasques, Mètodes de treball i Protocols 
de posada a l’obra, que han estat concebuts ergonòmicament, junt amb les Instal·lacions i els 
Equips, pel/s autor/s del Projecte constructiu, formats en Seguretat, com a disciplina 
prevencionista aplicada a la construcció (és dir, en el coneixement de les Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat). 
 

h) Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 
 

1. EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI): Peça o utillatge de protecció que actuen com a 
“escut portàtil” davant l’energia que es troba fora de control i que comporten contacte amb 
l’usuari portador (ex. casc). Necessita de la col·laboració activa del beneficiari per a assegurar 
la seva eficàcia. 
 
2. SISTEMA DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC): Protecció o resguard que actua com a “pantalla 
interposada” entre l’energia fora de control i els possibles beneficiaris de la seva eficàcia (ex. 
Marquesina rígida). Llevat del seu manteniment i assegurament de la seva solidesa, no 
necessita de la col·laboració activa de cap dels beneficiaris per a assegurar la seva eficàcia. 
 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 

1. INSTRUCCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 
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- Instrucció acadèmico-preventiva dels Tècnics i Professionals de la construcció. 
- Cartilla Professional dels treballadors de la construcció. 
- Instrucció preventiva general dels futurs treballadors, des de l’ensenyança bàsica. 
 

2. INSTRUCCIÓ PER PART DEL CONTRACTISTA: 
 

- Formació i informació de nous mètodes de treball i preventiva, dels empleats respecte al 
seus comandaments intermitjos, treballadors i autònoms. 
- Control de la formació preventiva i professional rebuda pels treballadors a contractar (Cartilla 
Professional expesa per l’Administració de l’Estat). 
 
1. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
projecte “Millora de la intersecció entre les carreteres B-142 i C-1413a del T.M. de 
Sentmenat”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del 
RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.  
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per 
a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics 
i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, 
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb 
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
2.  Autor/s de l’Estudi de Seguretat i Salut 
 
Redactor E.S.S. :   Gerard Bellaubi Argany 
Titulació/ns :    Enginyer Tècnic Superior de Camins, Canals i Ports 
Població :    Sentmenat 
 
3. Dades del projecte 

 
3.1. Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte :   Gerard Bellaubi Argany 
Titulació/ns :    Enginyer Tècnic Superior de Camins, Canals i Ports 
Població :    Sentmenat 
 

3.2. Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte 
 
Coordinador de S & S 
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designat pel promotor:  Gerard Bellaubi Argany 
Titulació/ns :    Enginyer Tècnic Superior de Camins, Canals i Ports 
Població :    Sentmenat 
 

3.3. Tipologia de l’obra. 
 
- Obra civil. 
- Millora local. Enllaç. 
 
Tracta de la definició d’una nova rotonda que substitueix i millora l’actual enllaç (una 
intersecció en Y) entre les carreteres B-142 i C-1413a. 
 
La connexió entre aquestes dues carreteres es durà a terme mitjançant una rotonda a nivell 
de 25 metres de diàmetre exterior. 
 
La nova rotonda s’ha definit amb una calçada de dos carrils de 7,000 metres amb un voral 
interior de 0,2 metres.  
 
Les carreteres B-142 i C-1413a tindran la  mateixa secció tipus definida en l’annex de ferms i 
paviments.  
 
Els talussos de desmunti terraplè s’han projectat en ambdós casos amb una relació H/V:3/2 ja 
que d’aquesta forma permet revegetar la zona afectada i integrar-la millor en el paisatge. 
 
El drenatge longitudinal utilitzat està constituït per cunetes de desmunt i per reixes 
hidràuliques situades als entroncaments entre les carreteres i la rotonda. 
 

3.4. Situació 
 
Emplaçament :   Sentmenat. El Vallès Occidental. 
 

3.5. Comunicacions 
 
Carretera:   B-142 

C-1413a 
 

3.6. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
 
- Pressupost:  El Pressupost de l’Obra s’indica a l’apartat de “Pressupost” del 

present Projecte. 
 
- Termini d’execució:   El termini d’execució estimat és de 4 mesos. 
 
- Mà d’obra:    L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 17 

persones amb un nombre mig de 15 operaris. 
 

3.7. Interferències i serveis afectats 
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Tant sols es veurà afectat el servei d’un petit tram de línia d’enllumenat viari, que es podrà 
consultar a l’apartat “Plànols”. 
 

3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 
 

- Cap de colla 
- Oficial 1a 
- Oficial 1a electricista 
- Oficial 1a jardiner 
- Oficial 1a llenyataire 
- Ajudant electricista 
- Ajudant 
- Manobre 
- Manobre especialista 
- Peó 

 
3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l’obra 

 
- Aigua 
- Sorres 
- Saulons 
- Graves 
- Tot-u 
- Granulat per a paviments 
- Terres 
- Granulats per a tractaments superficials 
- Ciments 
- Lligants Hidrocarbonats 
- Formigons sense additius 
- Morters 
- Filferros 
- Claus 
- Acers per a armadures actives o passives 
- Taulons 
- Taulers 
- Plafons 
- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
- Planxes i perfils laminats d’acer 
- Geotèxtils 
- Materials per ala formació de junts 
- Pintures, pastes i esmalts 
- Pintures per a la senyalització horitzontal 
- Peces de pedra natural per a vorades 
- Peces de formigó per a vorades 
- Panots 
- Mescles Bituminoses en calent 
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- Mescles Bituminoses discontínues en calent 
- Senyals i cartells d’acer galvanitzat 
- Barreres de seguretat metàl·liques 
- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
- Tubs PVC per a drenatges 
- Materials auxiliars per a pericons de canalització 
- Conductors de coure de designació UNE VV 0,6/1 KV 
- Conductors de coure nus 
- Piquetes de connexió a terra 
- Materials auxiliars per a instal·lació de connexió a terra 
- Accessoris per a conductors 
- Parts proporcionals d’elements especials per a elements de connexió a terra 
- Bàculs 
- Llums simètrics per a exteriors, amb làmpades de vapor de sodi a pressió alta 
- Parts proporcionals d’accessoris per a elements de suport de llums exteriors 
- Esmenes biològiques 
- Esmenes d’origen sintètic 
- Adobs minerals sòlids de fons 
- Adobs minerals d’alliberament lent 
- Terres i substrats per a jardineria 

 
3.10. Maquinària prevista per a executar l’obra 

 
- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
- Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 
- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
- Fresadora de paviment 
- Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
- Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 
- Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 
- Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
- Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
- Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
- Motoanivelladora de 125 hp 
- Motoanivelladora de 150 hp 
- Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 
- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
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- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 
- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
- Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
- Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 
- Camió cisterna de 6000 l 
- Camió cisterna de 10000 l 
- Camió grua de 5 t 
- Camió grua de 10 t 
- Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 
- Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 
- Grua autopropulsada de 12 t 
- Furgoneta de 3500 kg 
- Vibrador intern de formigó 
- Camió amb bomba de formigonar 
- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
- Estenedora de granulat 
- Escombradora autopropulsada 
- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
- Planta de formigó per a 60 m3/h 
- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 
- Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
- Motoserra per a la tala d'arbres 
- Màquina per a doblegar rodó d'acer 
- Cisalla elèctrica 
- Bombí per a proves de canonades 
- Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
- Camió cisterna amb impulsor per a hidrosembra 
- Grup electrogen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 
- Grup electrogen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

 
4. Instal·lacions provisionals 

 
4.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra. 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar 
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a 
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muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme 
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els 
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu 
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista 
i comprovació de l’instal·lador. 
 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

 Connexió de servei 
 

-  Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
-  La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
-  Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
-  Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas 

de vehicles. 
 

 Quadre General 
 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

-  Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots 
els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

-  Estarà protegida de la intempèrie. 
-  És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
-  Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 

 Conductors 
 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 

-  Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats 
de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

-  Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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 Quadres secundaris 
 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 
doble aïllament. 

-  Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
-  Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A :   30 mA. 
· 1 Magnetotèrmic 3P :   20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P :   16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T :  25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T :  16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P :   16 A. 
· 1 Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P :   16 A. 

 

 Connexions de corrent 
 

- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
d’equips de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
-  Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v : Violeta 
· Connexió de 220 v : Blau 
· Connexió de 380 v : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus “lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 

- Disposarà de connexió a terra. 
-  Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
-  Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 

 

 Enllumenat provisional 
 
-  El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
-  Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
-  Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim 

a la virolla. 
-  Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
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 Enllumenat portàtil 
 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació.  

 
4.2. Instal·lació d’aigua provisional d’obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 

4.3. Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
 

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents: 
 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 
026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals  amb risc d’incendis 
o explosions. 

-  Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes 
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat 
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a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars 
de gasos inflamables. 

- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant 
els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de 
proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin 
pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de 
les màquines. 

-  Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també 
les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a 
mà, terra o sorra. 

-  La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 
conducta a seguir en aquests treballs. 

-  Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

-  Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-
se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o 
en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

-  En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, 
altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat 
dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina 
pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o 
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció 
amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
4.5. Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
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- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 
m del sòl. 

-  En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 25 m. 

-  En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 
excedirà de 15 m. 

-  Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una 
major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 
5. Serveis de salubritat i confort del personal 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 
 

5.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 

Com a mínim un per a cada 10 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta d’un lavabo 
col·lectiu amb tres aixetes. Es col·locarà un mòdul sanitari. 
 

 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per 
a cada 25 persones. El mòdul prefabricat de sanitari consta de dues plaques turques. 
 

 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 
m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. El mòdul prefabricat de 
sanitari consta de dues dutxes. 
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5.2. Vestuaris 
 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. El mòdul prefabricat de vestuari 
consta de 8,2x2,5 m2. Es disposarà un mòdul de vestuaris. 
 

5.3. Menjador 
 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. S’ha situat un mòdul prefabricats de menjadors a l’obra. 
 
Equipat amb banc allargat, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (100 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 
 

5.4. Local de descans 
 
No existeix per tractar-se d’una obra amb menys de 50 treballadors. 
 

5.5. Local d’assistència a accidentats 
 
Per contractacions inferiors a 10 treballadors, és suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’Encarregat. 
 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: 
alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, 
benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
 
6.  Àrees auxiliars 
 

6.1. Centrals i plantes 
 
No es preveu la ubicació de plantes i centrals a l’obra. 
 
En cas de ser considerades necessàries pel contratista, aquestes hauran d’estar ubicades 
estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima 
de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
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superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible, es disposarà de 
baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de 
recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa 
disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. 
 
L’accés mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 
m) a partir de 2 m de l’arrencada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 
 

6.2. Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m 
d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
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L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la 
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de 
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a 
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a 
les instruccions del fabricant o importador.  
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
 

6.3. Zones d’apilament. Magatzems 
 
Les zones d’apilament provisional d’armadures, runes sacs, etc. estaran abalisades, 
senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 
 

7. Tractament de residus 
 

Tot el referit a aquest apartat queda establert a l’annex número 20 “Gestió de Residus”. 
 
 
8. Condicions de l’entorn 

 
8.1. Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota 
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels 



Annex núm. 12                  Estudi de Seguretat i Salut     
                  Memòria 

124 
  

treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o 
l’accés a edificis i guals. 
 
En el document plànols, es recull la zona ocupada per l'àmbit de l'obra i dels treballs. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de 
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 

8.2. Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a 
l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA 
DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es 
situaran segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 
 

8.3. Servituds 
 
En el document plànols del Projecte constructiu, queden reflectides les servituds de pas dels 
diferents serveis afectats per l'execució de les obres. 
 
Si existís alguna servitud, en la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor 
s’haurien d’incorporar els aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria de 
línies elèctriques aèries, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni 
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com 
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre 
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries 
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, 
no seran objecte d’abonament independent. 
 
 
9. Unitats constructives 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D’ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D’ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
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FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 
GUIA ) 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D’ESTRUCTURES PREFABRICADES 

REVESTIMENTS 
PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I 
REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL·LICS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 
BUNERES, ETC.. ) 
ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
 

10. Determinació del procés constructiu 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 
10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 

10.1. Procediments d’execució. 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 

10.2. Ordre d’execució dels treballs. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, 
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant 
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres 
amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a 
realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 
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10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels diferents talls 
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS :   Relació d’unitats d’obra. 
 
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA:    Prelació temporal de 

realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 
 

DURADA DE LES ACTIVITATS :  Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna de 
les unitats d’obra. 
 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats 
significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, 
reflectida en un cronograma de desenvolupament. Aquest cronograma pot consultar-se en 
l’annex número 16 “Pla d’obres”. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
11. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés 

constructiu 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a 
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, 
sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
 
12. Medi ambient laboral (ambient físic – clima humà) 

 
Els aspectes a considerar per a impedir la degradació del Medi Ambiental laboral, durant 
l’execució de l’obra de millora del traçat de la carretera són: 
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-  Agents atmosfèrics: Els operaris hauran de vestir de manera adequada per a combatre 
els diferents agents com calor, fred, pluja, neu, gel i vent. 

-  Il·luminació: Tots els llocs de treball o de trànsit tindran il·luminació natural, artificial o 
mixta apropiada a les operacions o treballs que s’efectuïn. S’emprarà sempre que sigui 
possible la il·luminació natural. 

-  Soroll: Orelleres per als treballadors, rotació dels llocs de treball. 
-  Pols: Regar els camins i accessos per a evitar-lo. 
- Ordre i neteja: Brigades d’operaris destinades a tal fi. 
 
 

13. Manipulació de Materials 
 
Condicions prèvies per a hissat de càrregues: 
Haurà d'evitar-se el pas de persones sota càrregues en suspensió i, sempre que sigui possible, 
haurà de delimitar-se la zona de hissat de les càrregues. 
 
Per a l'hissat de materials solts s’usaran safates els laterals de les quals disposin d’una 
protecció a base de maçàs o de xapa, que eviti que les càrregues puguin sortir-se. En cap cas 
les càrregues sobrepassaran les vores de les safates. 
 
Per a l’elevació de puntals, taulers, etc., i materials de semblants característiques, es realitzarà 
un previ lligat de les peces per impedir que puguin lliscar-se i, per tant, caure peces del conjunt 
de la càrrega. 
 
Per a elevació de pastes (morters, formigons, ...) s’usaran galledes amb comporta de 
descàrrega i potes de suport. El seu ompliment no sobreeixirà. 
 
Condicions durant els treballs: 
L’operari podrà usar allargadors que li facilitin l’acostament de les càrregues, si bé la seva 
longitud haurà de quedar limitada per evitar caigudes al buit. 
 
Es donaran instruccions perquè no es deixin càrregues suspeses sobre altres operaris, ni sobre 
zones de l’exterior de l’obra que puguin afectar persones, vehicles o altres construccions. 
 
El contractista haurà de completar aquests criteris bàsics d’actuació en tasques de 
manipulació tant mecàniques com manuals de càrregues en funció dels treballs a 
desenvolupar. 
 
 

14. Mitjans auxiliars d’utilitat preventiva (MAUP) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en 
l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o 
apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, 
personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
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d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions 
d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 

 
 
 
15. Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a 
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l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que 
estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ- MESURES. 
 
 
16. Condicions dels Equips de Protecció Individual (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta opantalla 
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 
la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els 
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. 
Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que 
supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
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Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISCAVALUACIÓ- MESURES. 
 
 
 
17. Senyalització i Abalisament 
 
Encara que als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la “Senyalització i Abalisament” 
s’ha assimilat, per criteris de síntesis, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament, cal indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen a la 
“Senyalització i Abalisament”, com un Sistema de Protecció, potenciador de l’eficàcia dels 
tradicionals (MAUP, SPC i EPI). 
 
Tindran la consideració de sistemes de Senyalització i Abalisament, tota aquella indicació que, 
mitjançant un conjunt d’estímuls percebuts pels sentits, condicionen l’actuació de l’individu 
que els rep, davant unes circumstàncies que es volen ressaltar. 
 
L’objecte de la “Senyalització i Abalisament” és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La 
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. 
 
Les condicions d’eficàcia de la “Senyalització i Abalisament” són les següents: 
 

-  Atraure l’atenció del destinatari. 
-  Donar a conèixer el missatge amb la suficient antelació. 
-  Ser clara i d’interpretació única. 
-  Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 

actuar. 
-  Possibilitat real de posar en pràctica allò indicat. 
- La Senyalització haurà de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps 

inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
 
Els Principis Bàsics de la Senyalització en matèria de Seguretat són els següents: 
 

-   La Senyalització mai no elimina el risc. 
-  Una correcta Senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de prevenció i 

protecció, per part dels projectistes i responsables de seguretat de l’obra. 
-  Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del Sistema de 

Senyalització previst per al centre de treball. 
-  La seva utilització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en 

qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia. 
 
En la present obra aquests han consistit en: 

 Senyals de prohibició, normalitzada. 
 Senyals d’obligació. 
 Senyals d’advertència. 
 Senyals indicativa de la ubicació d’extinció d’incendis. 
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 Senyals indicativa d’informació de salvament o socors. 
 
 
18. Condicions d’accés i afectacions de la Via Pública 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació 
de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests 
efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai 
públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el 
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici 
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 

18.1. Àmbit d’ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, 
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL el contractista especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
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de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases 
i interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas 
de vianants no serà inferior a un terç de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació 
de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres deixant un pas mínim per a vianants 
d’un metre. Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos 
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre d’amplada podrà ocupar part de la 
calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i 
protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 

 Situació de casetes i contenidors. 
 
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 
una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 

-  Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres per a pas de vianants per la vorera. 

-  A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres per 
a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair 
cap carril de circulació. 

-  Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant 
sempre com a mínim un metre per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

 Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 
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18.2. Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públic 
 

 Tanques 
 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran 
el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques  Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base  de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 

 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo 
en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en operacions 
de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb 
cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 
tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), 
o elements tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

 
Complements  Totes les tanques tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants en tot el seu perímetre.  
 

Manteniment  El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 

18.3. Operacions que afecten l’àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària 
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Vigilància  Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

 
Aparcament  Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a 
la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi 
zona d’aparcament a la calçada. 

 
Camions en 
Espera  Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 

de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra.  

 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

 

 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, 
es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i 
es prendran les següents mesures: 
 

-  S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de 
la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair 
el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia 
Urbana. 

-  Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

-  La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta 
al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

-  Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

-  Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 

 

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 

Descàrrega  La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
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(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), 
fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser 
cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. 
Les canonades o cintes d’elevació i transport de material 
es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

 
Apilament  No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 

de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 

 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

 
Evacuació  Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 

Bastides:  Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 
exteriors a la construcció a realitzar. 

 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant 
un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una 



Annex núm. 12                  Estudi de Seguretat i Salut     
                  Memòria 

136 
  

marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 
l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la 
propagació de pols. 

 
Xarxes:  Sempre que s’executin treballs que comportin perill per 

als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, 
es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre:  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de 

funcionament del braç i les mesures que es prendran en 
el cas de superar els límits del solar o del tancament de 
l’obra. 
 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

 
18.4. Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten l’àmbit públic 

 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de 
pols o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).  
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de 
l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual 
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
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Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà 
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser 
específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions 
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament 
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

 Pols 
 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 

18.5. Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials 
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3. 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç de 
l’amplada de la vorera existent. 
 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 
centímetres. 
 

 Elements de protecció 
 

Pas vianants   Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre amb travesser intermedi i entornpeus 
de vint centímetres a la base. L’alçada de la passarel·la no 
sobrepassarà els quinze centímetres. 
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Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres. 

 
Forats i 
Rases  Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 

rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

 

 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós 
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’abalisament i defensa: 
 
a)  En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de 

l’obra. 
b)  En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a 

passos provisionals per a vianants. 
c)  Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 

diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
d)  En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 
e)  En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per 

a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les 
obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari 
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del 
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 

 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre 
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de 
protecció. 
 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
-  En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un 

cercle d’1,5 m de diàmetre. 
-  No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
-  El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
-  Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 

 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant 
la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
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 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 

18.6. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin 
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un metre de zona no ocupada. El 
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures 
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa.  
 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran 
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 
19. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció 

 
19.1 . Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o 
objectes annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 
- Atropellaments. 
- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
- Caiguda d'objectes. 

 
19.2. Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
1.  Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant 

el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
2.  Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà 

un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i 
lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment 
es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
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3.  Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la 

maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís 
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció 
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib 
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill. 

 
4.  En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència 

de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
 
20.  Prevenció de riscos catastròfics 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra 
són: 
 
-  Incendi, explosió i/o deflagració. 
-  Inundació. 
-  Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
-  Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
-  Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
 
1.-  Ordre i neteja general. 
2.-  Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.-  Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.-  Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.-  Punts de trobada. 
6.-  Assistència Primers Auxilis. 
 

        Sentmenat, Octubre de 2015 
 

L’Enginyer autor del Projecte: 
 
 

Signat: Gerard Bellaubi Argany  
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Justificació de preus 
 
 
 
 



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 26/01/16

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,68h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 26/01/16

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €29,06h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut

C1Z12B00



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 26/01/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

B1411115

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

B1441201

 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €10,91u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €6,34u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

B1464420

 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1465275

 €14,26u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarB147N000

 €6,34u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

B1482222

 €7,50u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

B1483243

 €2,23u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €4,53u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 26/01/16

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €13,25u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

B1489690

 €0,03u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €221,00u Protector regulable per a serra circularB15A7000

 €8,11kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutB1ZB1000

 €236,07u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

BBBJ0090

 €5,74u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

BBC12102

 €13,39m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

BBC1KJ04

 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1531A

 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €77,55u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

BQU25700

 €47,38u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

BQU27500

 €106,53u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

BQU2AF02

 €91,03u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutBQU2E002

 €52,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

BQU2GF00
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €119,21u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €35,55u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,94u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutBQZ1P000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,77u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

H1411115 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

11,7700011,770001,000B1411115 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

u

Subtotal... 11,77000 11,77000

COST DIRECTE 11,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,99u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,990005,990001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,230000,230001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 26/01/16

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,10u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,1000015,100001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 15,10000 15,10000

COST DIRECTE 15,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

H1441201 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,690000,690001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

u

Subtotal... 0,69000 0,69000

COST DIRECTE 0,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,37u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,3700013,370001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 13,37000 13,37000

COST DIRECTE 13,37000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,37000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,91u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
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Materials:

10,9100010,910001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 10,91000 10,91000

COST DIRECTE 10,91000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

H1464420 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,340006,340001,000B1464420 =xParella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

u

Subtotal... 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,52u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1465275 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,5200023,520001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 23,52000 23,52000

COST DIRECTE 23,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,26u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,2600014,260001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 14,26000 14,26000

COST DIRECTE 14,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,64u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,6400022,640001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru

Subtotal... 22,64000 22,64000

COST DIRECTE 22,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,34u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,340006,340001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,34000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,50u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

H1483243 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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7,500007,500001,000B1483243 =xPantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó

(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,23u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,230002,230001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,23000 2,23000

COST DIRECTE 2,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,69u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,6900018,690001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 18,69000 18,69000

COST DIRECTE 18,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,53u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,530004,530001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 4,53000 4,53000
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COST DIRECTE 4,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,25u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

H1489690 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,2500013,250001,000B1489690 =xJaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 13,25000 13,25000

COST DIRECTE 13,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19470/R 19,470000,010A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,19470 0,19470
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

0,002921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,22762

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,77u Protector regulable per a serra circular, col·locatH15A7001 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

Subtotal... 11,65000 11,65000
Materials:

221,00000221,000001,000B15A7000 =xProtector regulable per a serra circularu
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Subtotal... 221,00000 221,00000

0,116501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 232,76650

0,00%DESPESES INDIRECTES

232,76650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €43,20h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,30000/R 23,300001,000A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 42,77000 42,77000

0,427701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,19770

0,00%DESPESES INDIRECTES

43,19770COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,00h Formació en Seguretat i SalutH15Z00011 Rend.: 1,000P- 21

 €21,76m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,29100/R 23,300000,270A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 13,10550 13,10550
Maquinària:

2,61540/R 29,060000,090C1Z12B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual,
per a seguretat i salut

h

Subtotal... 2,61540 2,61540
Materials:

5,840018,110000,7201B1ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salutkg

Subtotal... 5,84001 5,84001

0,196581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,75749

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,75749COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €292,26u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge
inclòs

HBBJ0001 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,95000/R 23,300001,500A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

20,68000/R 20,680001,000A01H3000 =xAjudant per a seguretat i saluth

Subtotal... 55,63000 55,63000
Materials:

236,07000236,070001,000BBBJ0090 =xSemàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210
mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color
normal de vehicles 13/12, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 236,07000 236,07000

0,556301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 292,25630

0,00%DESPESES INDIRECTES

292,25630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,03u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaHBC12100 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29205/R 19,470000,015A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,29205 0,29205
Materials:

5,740005,740001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 5,74000 5,74000

0,002921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,03497

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,03497COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,54m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,16820/R 19,470000,060A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 1,16820 1,16820
Materials:

5,3560013,390000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos, per a seguretat i salut

m

Subtotal... 5,35600 5,35600
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0,011681,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,53588

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,53588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,01mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria,
1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

246,01000246,010001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 246,01000 246,01000

COST DIRECTE 246,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €171,59mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

171,59000171,590001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 171,59000 171,59000

COST DIRECTE 171,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

171,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €160,64mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

160,64000160,640001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 160,64000 160,64000

COST DIRECTE 160,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

160,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,38u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,92050/R 19,470000,150A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 2,92050 2,92050
Materials:

19,3875077,550000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a seguretat i
salut

u

Subtotal... 19,38750 19,38750

0,073012,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,38101

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,38101COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,83u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,8450047,380000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos

, per a seguretat i salut
u

Subtotal... 11,84500 11,84500

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,82986

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,82986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,51u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 6,81450 6,81450
Materials:

106,53000106,530001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 106,53000 106,53000

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,51486

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,51486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,03u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

91,0300091,030001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salutu

Subtotal... 91,03000 91,03000

0,024342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 92,02784

0,00%DESPESES INDIRECTES

92,02784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €54,91u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,94700/R 19,470000,100A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,94700 1,94700
Materials:

52,9100052,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

u

Subtotal... 52,91000 52,91000

0,048682,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 54,90568

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,90568COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,94u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 0,97350 0,97350
Materials:

0,940000,940001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxa, per a seguretat i salutu

Subtotal... 0,94000 0,94000

0,024342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,93784

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,93784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €119,21u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

119,21000119,210001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 119,21000 119,21000

COST DIRECTE 119,21000

0,00%DESPESES INDIRECTES

119,21000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,55u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,5500035,550001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 35,55000 35,55000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 35,55000

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,55000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,00u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

212,00000212,000001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 212,00000 212,00000

COST DIRECTE 212,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,66h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,47000/R 19,470001,000A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 19,47000 19,47000

0,194701,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,66470

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,66470COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. Disposicions legals d’aplicació 
 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 
- Estatut dels Treballadors 
- Pla de Seguretat i Higiene al Treball 
 

 
 
- Ordenació General de Seguretat i Higiene al Treball. 
 

 
 

*Derogada per tota la resta, tret del seu capítol VI. 
 
- Ordenança de Treball de la Construcció, vidre i ceràmica. 
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- Normes reguladores de l’homologació dels mitjans de Protecció Personal dels Treballadors. 
 

 
 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

 
 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió ¾. 
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- Normes per a la senyalització d’obres a les carreteres. 
 

 
 
- Ordre de 14-03-60: Instruccions complementàries de 23-08-80. 
- Obligatorietat de la inclusió d’un estudio de Seguretat i Salut al Treball als projectes 
d’edificació i obres públiques. 
 

 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene a la Indústria de la Construcció. 
 

 
 
- Decret 8 de Gener de 1965, article 16, en el què es recull el conjunt de proteccions individuals 
necessàries i s’obliga al Cap d’Obra a vetllar per la seva utilització efectiva. 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
- Reglament d’explosius: R.D. 230/1.998 de 16 de Febrer. 
- Ordenances del Municipi on s’executarà l’Obra. 
 
 
2. Obligacions de les parts implicades 
 

2.1. Promotor 
 
El Promotor està obligat a incloure el present Estudi de Seguretat i Salut, com a document del 
Projecte d’Obra. 
 
Quan a l’execució de l’Obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms, el Promotor, abans de l’inici dels treballs, 
designarà un Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
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Tanmateix, abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa, les 
partides incloses al document “Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut”. 
 
El Promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici dels 
treballs. 
 

2.2. Coordinador. 
 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’Obra, haurà de coordinar 
els principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i 
d’organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases que s’hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
 
Haurà de coordinar les activitats de l’Obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix 
l'article 10 de Decret 1.627/1.997 de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció.  
 
El coordinador haurà d'aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, si s'escau, 
les modificacions introduïdes en el mateix. 
 
El coordinador ha d'adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades 
puguin accedir a l'obra. 
 

2.3. Contractista i subcontractista. 
 
Estaran obligats a aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla 
de Seguretat i Salut i informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se. 
 
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut quant a les obligacions queels corresponguin 
a ells directament o, si escau, als treballadors autònoms per ells contractats. 
 
A més els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el Pla en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Les responsabilitats dels Coordinadors, 
de la Direcció facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i Subcontractistes. Els equips de protecció individual a disposar per a cadascun 
dels llocs de treball a exercir, determinades en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball a 
elaborar pel Contractista, estaran d'acord amb el resultat previst per aquest en l'avaluació dels 
riscos que està obligat a realitzar en compliment del RD 39/1.997, de 17 de Gener, pel qual 
s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. Una còpia d'aquesta avaluació i del seu 
resultat, s'adjuntarà al Pla en el moment de la seva presentació. 
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Tanmateix, i en aplicació del RD 773/1.997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual, 
és responsabilitat del Contractista subministrar aquestes proteccions individuals als 
treballadors de manera gratuïta, reposant-les quan resulti necessari, motiu pel qual, dins del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball a elaborar pel Contractista, aquestes es relacionaran 
exhaustivament en tots els apartats del mateix, d'acord amb l'assenyalat en el paràgraf 
anterior, però no es valoraran dins del pressupost del Pla. 
 

2.4. Treballadors autònoms. 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a aplicar els principis de l'acció preventiva que es 
recullen en l'article 10 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, complir les disposicions 
mínimes de seguretat i salut establertes en l'Annex IV del Decret 1.627/1.997, de 24 
d'Octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, així com complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 
per als treballadors l'article 29.  
 
Hauran d'ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 d'1.997 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Utilitzaran equips de treball que s'ajustin al que es disposa en el Decret 1.215/1.997, de 18 de 
Juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, així com triaran i utilitzaran equips de protecció 
individual en els termes previstos en el Decret 773/1.997, de 30 de Maig. Els treballadors 
autònoms hauran de complir l'establert en el Pla de Seguretat i Salut. 
 
3. Condicions dels mitjans de protecció 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu terme. Quan per les circumstàncies de treball es 
produeixi una deterioració més ràpida en una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va ser concebut 
(per exemple, per un accident) serà rebutjat i recanvi al moment. L'ús d'una peça o equip de 
protecció mai representarà un risc en si mateix.  
 

3.1. Proteccions personals 
 
Tot element de protecció personal s'ajustarà a la Normes d'Homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.I. 29-5-74), sempre que existeixi al mercat. 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de la qualitat adequada a 
les seves prestacions. En tot cas es reposaran quan es produeixi la seva deterioració. 
 

3.2. Proteccions col·lectives 
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Les proteccions col·lectives compliran l’establert en la legislació vigent respecte a dimensions, 
resistències, aspectes constructius, anclatges i altres característiques, d’acord amb la seva 
funció protectora. 
 

3.3. Mà d’obra de senyalització 
 
Es considera inclosa dins del preu de cada unitat, el cost de la mà d'obra necessària per a la 
normal execució de les diferents unitats d'obres. El tràfic durant la realització dels treballs 
propers a la calçada es mantindrà en condicions de seguretat, tant per al personal de l'obra, 
com per al tràfic rodat. 
 
Seran solament d'abonament, les hores de senyalitzador empleades en els moments de 
realització de desviaments de tràfic. 
 
4. Senyalització provisional d’Obra 
 
El Contractista està obligat a senyalitzar adequadament les obres al tràfic de la carretera, 
d'acord amb la vigent Instrucció 8.3-*IC Senyalització Provisional d'Obres. 
 
Totes les despeses necessàries per a això correran per compte del Contractista, a qui li seran 
abonades les partides que corresponen a les unitats que figuren en el Quadre de Preus, tant 
de l'Estudi de Seguretat i Salut com del Projecte, únicament pel concepte de la disposició en 
obra dels elements que siguin necessaris. 
 
Aquests elements (senyalització vertical, barrera rígida portàtil, etc...) seran en tot moment, 
fins i tot a la finalització de les obres, propietat del Contractista o llogats pel mateix, no havent-
se considerat en els seus corresponents preus l'adquisició en propietat d'aquests elements 
per part de l'Administració. 
 
Queden exclosos de l'anterior els cartells indicatius dels desviaments i els elements 
d'abalisament (a excepció de la barrera rígida portàtil), que s'abonaran segons els seus preus 
del Quadre de Preus, en els quals s'ha considerat que passaran a ser propietat de 
l'Administració, estant inclòs en aquests preus la retirada i transport de tals elements al lloc 
que indiqui l'Adreça d'Obra, i la retirada de fonamentacions, si escau, i restauració de la zona 
ocupada per les mateixes. 
 
5. Maquinària 
 
La maquinària disposarà de tots els accessoris de prevenció establerts, serà manipulada per 
personal especialitzat, es mantindrà en bon ús per el què es sotmetrà revisions periòdiques i 
en cas d’averies o mal funcionament es paralitzarà fins a la seva reparació. 
 
6. Barreres autònomes de limitació i protecció 
 
Seran, com a mínim, de 90 cm d’alçada, construïdes a base de tubs metàl·lics. Disposaran de 
potes per mantenir la seva verticalitat. 
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7.  Interruptors diferencials i preses de terra 
 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà, per a enllumenat, de 30 dt. i, per a 
força, de 300 dt.. La resistència de les preses de terra no serà superior a la qual garanteixi, 
d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. 
 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l'època més seca de l'any. 
 
8.  Extintors 
 
Els extintors seran de pols polivalent i de tamany adequat al tipus d’incendi previsible, i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
9.  Servei Mèdic 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'empresa propi o mancomunat. El servei 
mèdic de l'empresa, d'acord amb la reglamentació oficial vigent, serà l'encarregat de vetllar 
per les condicions higièniques que ha de reunir el centre de treball, tals com: 
 

-  Revisió abans de començar a treballar. 
-  Revisions periòdiques. 
-  Higiene del treball quant a condicions ambientals higièniques. 
-  Higiene del personal d'obra mitjançant reconeixements previs, vigilància de 

salut, baixes i altes durant l'obra. 
-  Assessorament i col·laboració en temes de Salut i en la formació de socorristes 

i aplicació de primers auxilis. 
 
10. Normativa General sobre elements de protecció personal. 
 
En quant a l’article de la “Ordenanza General de Seguridad e Higiene” del 9 de Març de 1971, 
es tindrà especial observació en els següents articles: 
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11.  Vigilància, instal·lacions i plans de seguretat i salut 
 

11.1. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 
 
Es nomenarà Vigilant de Seguretat d'acord amb el previst en l'Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l'Ordenança 
Laboral de Construcció o, si escau, el que disposi el Conveni Col·lectiu provincial. 
 

11.2. Instal·lacions mèdiques 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reomplirà immediatament el material consumit. 
 

11.3. Instal·lacions d’higiene i benestar 
 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats.  El vestuari 
disposarà de taquilles individuals, amb clau, seients i calefacció. Els serveis higiènics tindran 
un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un W.C. per cada 
25 treballadors, disposant de miralls i calefacció. El menjador disposarà de taules i seients amb 
respatller, piles rentavaixelles, microones, calefacció i un recipient per a desaprofitaments. 
Per a la neteja, recollida de desaprofitaments i conservació d'aquests locals es disposarà d'un 
treballador amb la dedicació necessària. El Contractista està obligat a redactar un Pla de 
Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi als seus mitjans i mètodes d'execució.   
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Amidaments 



Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants,
homologat segons UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 2

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 3

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 H15Z00011 h Formació en Seguretat i Salut

EUR
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AMIDAMENTS Data: 19/12/15 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 02
Capítol 06  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

1 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica normal i lent
de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 19/12/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,77uH1411115 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,99uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €15,10uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 4

(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €0,69uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 5
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €13,37uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 6
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 7

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €6,34uH1464420 Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 8

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €23,52uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 9

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,26uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 10
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 11
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,34uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 12

(SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,50uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

P- 13

(SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €2,23uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 14
(DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €18,69uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4,53uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 16

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €13,25uH1489690 Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(TRETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 19/12/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

P- 18

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €232,77uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 19
(DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

 €43,20hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 20
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €16,00hH15Z00011 Formació en Seguretat i SalutP- 21
(SETZE EUROS)

 €21,76m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 22

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €292,26uHBBJ0001 Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus, òptica
normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €6,03uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçàriaP- 24
(SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €6,54mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €246,01mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 26

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 27

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €160,64mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 28

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,38uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 29

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €18,83uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €113,51uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 31
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €92,03uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €54,91uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 33

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 19/12/15

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,94uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 34
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €119,21uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 35

(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €35,55uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 36
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €212,00uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 37
(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

 €19,66hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 38
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

L´Autor del projecte:

Gerard Bellaubi Argany
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Estudi de Seguretat i Salut Sentmenat

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/12/15 Pàg.: 1

P-1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812

11,77 €

B1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 11,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,10 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,37000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,91 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades

segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6,34 €

B1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homol 6,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera

metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,

homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i

UNE-EN ISO 20347

23,52 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 23,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques

interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,34 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,34000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340

7,50 €

B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,69 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,69000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

4,53 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 4,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,

amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,25 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-19 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 232,77 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 221,00000 €

Altres conceptes 11,77000 €

P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €

Altres conceptes 43,20000 €

P-21 H15Z00011 h Formació en Seguretat i Salut 16,00 €

Sense descomposició 16,00000 €

P-22 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

21,76 €

B1ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització, per a seguretat i salut 5,84001 €

Altres conceptes 15,91999 €

P-23 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres focus,

òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

292,26 €

BBBJ0090 u Semàfor de policarbonat amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres f 236,07000 €

Altres conceptes 56,19000 €

P-24 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària 6,03 €
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BBC12102 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 5,74000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-25 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguret 5,35600 €

Altres conceptes 1,18400 €

P-26 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2

plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

246,01 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 246,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,59 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 171,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

160,64 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 160,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,38 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €

Altres conceptes 2,99250 €

P-30 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,83 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 11,84500 €

Altres conceptes 6,98500 €

P-31 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €

Altres conceptes 6,98000 €

P-32 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €

Altres conceptes 1,00000 €

P-33 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,91 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €

Altres conceptes 2,00000 €

P-34 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
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Altres conceptes 1,00000 €

P-35 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

119,21 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-37 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,66 €

Altres conceptes 19,66000 €

L´Autor del projecte:

Gerard Bellaubi Argany
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CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 1)

20,00011,77 235,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

20,0005,99 119,80

3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 4)

80,00015,10 1.208,00

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

5,0000,23 1,15

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)

80,0000,69 55,20

6 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 6)

5,00013,37 66,85

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
7)

20,00010,91 218,20

8 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades
de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 8)

20,0006,34 126,80

9 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

20,00023,52 470,40

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 7,00014,26 99,82

11 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 11) 7,00022,64 158,48

12 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 12)

20,0006,34 126,80

13 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 13)

20,0007,50 150,00

14 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 14) 20,0002,23 44,60

15 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

5,00018,69 93,45

16 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 16)

20,0004,53 90,60

17 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 17)

20,00013,25 265,00

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.530,55

EUR
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 25)

70,0006,54 457,80

2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 18)

2,0000,23 0,46

3 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 19) 4,000232,77 931,08

4 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 20)

2,00043,20 86,40

5 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 38) 50,00019,66 983,00

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 24) 50,0006,03 301,50

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.760,24

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 26)

4,500246,01 1.107,05

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 27)

4,500171,59 772,16

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 28)

4,500160,64 722,88

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 29)

3,00022,38 67,14

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 30)

3,00018,83 56,49

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

1,000113,51 113,51

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

1,00092,03 92,03

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,00054,91 54,91

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P 20,0001,94 38,80

EUR
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- 34)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 3.024,97

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 37) 2,000212,00 424,00

2 H15Z00011 h Formació en Seguretat i Salut (P - 21) 20,00016,00 320,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 744,00

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 36) 20,00035,55 711,00

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 35)

2,000119,21 238,42

CAPÍTOLTOTAL 01.05 949,42

OBRA PRESSUPOST  0201

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBBJ0001 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm
amb una cara i tres focus, òptica normal i lent de color normal de
vehicles 13/12, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

3,000292,26 876,78

2 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 22)

4,00021,76 87,04

CAPÍTOLTOTAL 01.06 963,82

EUR
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1.  Introducció 
 
El present Annex té com a finalitat definir les mesures que es consideren adients per tal 
d’aconseguir que la interferència entre les obres i el trànsit sigui mínima durant les fases 
d’execució del present Projecte Constructiu. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una 
planificació de les diferents actuacions previstes. 
 
 
2.  Accions a dur a terme 
 
L’obra consisteix en la millora de la xarxa viària local amb l’execució d’una rotonda a nivell a 
l’actual enllaç (intersecció en “Y”) entre les carreteres B-142 i C-1413a, a l’accés a Sentmenat. 
 
 
3.  Organització i desenvolupament de les obres 
 
En aquest apartat es descriurà quina és la planificació de les obres per tal de minimitzar 
l’afecció al trànsit.  
 
Bàsicament es distingiran tres fases de l’obra. Aquestes fases es troben detallades al 
Document 2 “Plànols”. S’hi poden veure les parts del projecte en construcció en cada fase així 
com quina és la distribució del tràfic durant l’obra. 
 
FASE I 
 

 Col·locació de la senyalització necessària que indiqui la realització de les obres. 
 

 Reposició dels serveis existents afectats per les obres. 
 

 Durant aquesta fase de realització de l’obra el servei de trànsit es veurà afectat ja que 
es realitzarà la construcció de mitja rotonda, exactament de la part que queda fora del 
tram actual de la carretera B-142, i d’un dels dos carrils tant de la carretera B-142 com 
del tram esquerra de la carretera C-1413a. 
Per a l’execució d’aquest tram d’obra serà necessària la reducció d’un carril, tant de la 
B-142 com del tram esquerra de la C-1413a. Aquesta reducció es realitzarà 
paulatinament amb la utilització de cons reflectants i barreres de seguretat, de manera 
que s’hagi eliminat ja un carril a l’alçada de l’inici de les obres. D’aquesta forma, el 
trànsit podrà seguir passant pel tram existent amb restriccions, les quals seran 
regulades per operaris en hores de treball diürnes, i per semàfors amb temporitzacions 
d’un minut per sentit durant la nit. 

 

 Realització de les obres de moviment de terres, d’explanació i afermat de les parts 
d’aquesta mitja rotonda. Pel que fa a l’afectació d’aquests petits trams de les 
carreteres B-142 i C-1413a, s’aconseguirà que durant la realització de la segona part 
de rotonda, aquesta nova construcció podrà assolir el trànsit necessari sense veure’s 
obligat a desviar els vehicles cap a altres indrets. 
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Durant aquests treballs, s’aniran construint també tots els elements de drenatge 
especificats al present projecte (cunetes, arquetes, embornals, etc.). 
 
 

FASE II 
 

 Construcció de la part de rotonda que falta, dels carrils restants tant de la carretera B-
142 i del tram esquerra de la C-1413a així com la construcció del nou tram dret de 
carretera C-1413a. 

 

 En aquesta fase, l’únic sentit que es veu afectat és el tram dret de la carretera C-1413a, 
aquest trànsit serà desviat de la següent forma: 

 
- De Sabadell a Sentmenat i viceversa: els vehicles seran desviats en direcció Castellar 
del Vallès per la B-124.  

 
- De Polinyà a Sentmenat i viceversa: els vehicles seran desviats en direcció Caldes de 
Montbui per la C-59. 

 

 Durant la realització d’aquesta fase, s’eliminarà el carril que era operatiu en l’anterior 
etapa, amb el què els vehicles de la carretera B-142 i el tram esquerra de la C- 1413a 
podran passar per la zona ja construïda de rotonda regulats també per operaris en 
hores de treball diürnes, i per semàfors amb temporitzacions d’un minut per sentit 
durant la nit. 

 
 
FASE III 
 

 Una vegada finalitzada la fase II, ja es podrà restituir el trànsit normal a la carretera B-
142 i C-1413a. 
 

 Es realitzaran els treballs de senyalització definitiva de l’obra. Aquests treballs es 
realitzaran com són habituals, no suposant grans impediments al trànsit. 

 
 
4.  Senyalització provisional durant l’obra 
 
La senyalització d’obres i la senyalització dels desviaments provisionals de trànsit que es 
deriven de l’execució de l’obra, i exposats anteriorment, es regiran pel que s’estableix a la 
Instrucción de Carreteras 8.3-I.C. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS, aprovada per Ordre Ministerial de 
31 d’Agost de 1987 sobre “Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado”. 
 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
 

 Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

 Ordenar la circulació en la zona afectada per aquestes. 
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 Modificar el comportament de l’usuari, adaptant-lo a una situació no habitual 
representada per les obres in les seves circumstàncies específiques. 

 Aconseguir el màxim nivell de seguretat possible tant pels usuaris com pels  
treballadors de l’obra. 

 
A la normativa esmentada es recull, a mode de catàleg, els diferents elements de senyalització, 
abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
 

 Senyals de perill. 

 Senyals de reglamentació i prioritat. 

 Senyals d’indicació. 

 Senyals manuals. 

 Elements d’abalisament reflectants. 

 Elements lluminosos. 

 Elements de defensa. 
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1.  Introducció 
 
Es proposa a continuació la classificació del Contractista corresponent a les característiques 
de les obres projectades, segons la Llei 13/1.995 de 18 de maig de Contractes de les 
Administracions Públiques (derogada pel RDL 2/2.000 de 16 de Juny) i el Reial Decret 
1.098/2.001. 
 
 
2. Classificació dels contractistes 
 
D’acord amb les Normes anteriorment anomenades, el nombre de subgrups exigibles no ha 
de ser superior a quatre, i l’import parcial de cadascun d’ells ha de ser superior al 20% del preu 
total del Contracte, excepte en casos excepcionals. 
 
Una vegada realitzat el procés anterior, s’aconsella la següent categoria per al corresponent 
grup i subgrup: 
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1.  Introducció 
 
El present annex es redacta seguint l'establert a l'apartat 1 paràgraf e) de l'article 124 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny i a l'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 
d'octubre fent-hi constar el caràcter indicatiu que té aquesta programació. 
 
Per tal de dur a terme la planificació d’obra s’ha tingut en compte perjudicar, en la menor 
manera possible, als usuaris. 
 
És per això que s’ha optat per les fases esmentades a l’annex núm. 14 “Organització i 
Desenvolupament de l’Obra”. Tanmateix, s’ha buscat optimitzar totes les tasques tant com ha 
estat possible per tal de realitzar les mínimes molèsties possibles i realitzar l’obra en un 
termini raonable. 
 
 
2.  Descripció de l’execució de l’Obra 
 

2.1. Treballs previs i demolicions 
 
Primerament, s’ha de realitzar el tancat perimetral de la zona per tal de poder realitzar tots 
els treballs necessaris amb seguretat i comoditat. Es col·locaran tanques de seguretat d’acer 
així com cons reflectants que, alhora de delimitar la zona ocupada també seran els encarregats 
d’anar tallant el carril que es necessiti per a la fase de construcció pertinent. Al mateix temps, 
s’anirà realitzant la senyalització de l’obra, de tal forma que ja sigui visible pels usuaris i puguin 
extremar precaucions. Per aquesta acció s’estima una duració aproximada de dos dies. 
 
Un cop ja s’hagi realitzat el tancat perimetral i la senyalització adient, es procedirà a 
l’esbrossada del terreny a la zona ocupada i a l’arrencada dels arbres existents. També caldrà 
desmuntar bàculs i transportar-los a magatzems, així com vàries senyals de trànsit. Tot això, 
té una duració estimada de vint-i-vuit dies. 
 
Simultàniament a l’esbrossada, es realitzarà la demolició del ferm de la zona ocupada, amb 
una duració prevista de cinquanta sis dies. 
 
Aquesta tasca, té una duració prevista de cinquanta sis dies. 
 

2.2. Moviment de terres 
 
Per tal d’optimitzar tant com sigui possible el termini de l’obra, s’ha decidit procedir al 
moviment de terres abans de la finalització de la tasca de treballs previs i demolicions. És per 
això que s’iniciaran les excavacions just després d’haver començat els treballs previs, i les 
màquines ja puguin entrar a treballar amb facilitat. La duració prevista per a les excavacions 
és de quaranta dos dies. Per la seva part, els terraplens es començaran a dur a terme just quan 
hagin acabat les demolicions, amb una duració estimada de trenta cinc dies.  
 
Aquesta tasca té una duració prevista de seixanta tres dies. 
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2.3. Drenatge 
 
S’ha de tenir en compte, però, que quan es finalitzi l’acció del terraplenat de la zona, també 
ha d’haver acabat la instal·lació del drenatge, el qual té una duració prevista de catorze dies. 
Així doncs, es vol haver acabat la instal·lació d’aquest drenatge tres dies abans de la finalització 
dels terraplens. 
 

2.4. Ferms i paviments 
 
Un cop hagi finalitzat la tasca de moviment de terres es procedirà a la realització del ferm, 
amb una duració prevista de trenta cinc dies. S’espera que aquesta tasca no s’allargui massa 
ja que la zona a pavimentar no és gaire extensa. 
 

2.5. Senyalització i abalisament 
 
Aquesta tasca té una duració estimada de set dies. La conformen la senyalització horitzontal, 
de dos dies, que inclou el pintat de faixes i les senyals de “Cedeixi el pas”. Simultàniament, 
també es realitzarà la instal·lació de la senyalització vertical, amb una duració prevista de set 
dies. 
 

2.6. Il·luminació 
 
Novament, igual que ocorria amb la tasca del drenatge, la instal·lació de l’enllumenat ha 
d’haver finalitzat juntament amb la finalització del terraplenat i del desmunt. Així doncs, 
aquesta instal·lació, amb duració prevista de cinc dies, finalitzarà al mateix temps que la 
realització dels terraplens. 
 

2.7. Recuperació ambiental 
 
Aquesta tasca es durà a terme just quan hagi finalitzat la instal·lació de la senyalització. La 
conformen l’estesa de terres per a la illeta central, així com la seva plantació d’arbusts i 
l’estesa de grava de riu. Totes aquestes accions se’ls preveu una duració de vuit dies. 
 

2.8. Serveis afectats 
 
La realització d’aquesta tasca es durà a terme just després de la finalització de la demolició del 
ferm i la seva duració està prevista en tres dies. 
 

2.9. Partides alçades 
 
No és una tasca amb una duració en funció d’agents externs. Així que té la duració prevista 
igual que la duració total de l’Obra. La conformen les partides alçades d’abonament íntegre, i 
les que són a justificar. 
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3.  Duració de l’Obra 
 
Amb la realització de totes les tasques necessàries, i amb la fita del dia anomenat “Final”, 
l’Obra està prevista per una duració de cent quaranta quatre dies laborables. 
 
Així doncs, el temps real que ocuparà la realització de l’Obra serà de quatre mesos i vint-i-
quatre dies. 
 
4.  Pla d’Obra 
 
A la pàgina següent, s’adjunta el Pla d’Obra previst.
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Projecte:  Rotonda Sentmenat 
Data:   04/01/2016

Id NOM DE LA TASCA DURACIÓ

1 1. ROTONDA SENTMENAT 144 dies

2 1.0. Inici 1 dia

3 1.1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 56 dies

4 1.1.1. Tancat perimetral i senyaització de l'obra 2 dies

5 1.1.2. Treballs previs 28 dies

6 1.1.3. Demolicions 56 dies

7 1.2. MOVIMENT DE TERRES 63 dies

8 2.1. Excavacions 42 dies

9 2.2. Terraplens 35 dies

10 1.3. DRENATGE 14 dies

11 1.4. FERMS I PAVIMENTS 35 dies

12 1.5. SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 7 dies

13 1.5.1. Senyalització horitzontal 2 dies

14 1.5.2. Senyalització vertical 7 dies

15 1.6. IL·LUMINACIÓ 5 dies

16 1.7. RECUPERACIÓ AMBIENTAL 8 dies

17 1.8. SERVEIS AFECTATS 3 dies

18 1.9. PARTIDES ALÇADES 143 dies

19 1.9.1. D'abonament íntegre 143 dies

20 1.10. FINAL 1 dia

M1 M2 M3 M4 M5
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1.  Introducció 
 
Es redacta el present annex en el que es justifica l'import dels preus unitaris que figuren al 
Quadre de Preus núm. 1 i que són els que han servit de base per a la determinació del 
Pressupost de l'obra. 
 
En l’esmentada justificació, els preus que es presenten són d'Execució Material. 
 
 
2.  Justificació de preus 
 
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA, 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 sobrecostos per 
obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic 
coeficient. 
 
El coeficient seleccionat per contemplar aquestes aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
 
El cost mínim d’indirectes per a tot tipus d’obra s’estima en un 5%. 
 
3.  Llistat de justificació de preus 
 
En aquest apartat es relacionen els costos corresponents a la Mà d’Obra, Maquinària, 
Materials, juntament amb els preus descompostos de les unitats d’obra d’aquest Projecte. 
Totes aquestes unitats són objecte d’amidament i abonament en el Pressupost. La codificació 
de les unitats d’obra és la mateixa per a Justificació de Preus, Amidaments, Quadres de Preus 
i Pressupost. 
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1.  Introducció 
 
En aquest annex es presenten diverses fotografies de la situació actual de la zona objecte 
d'estudi. Cal dir que aquestes fotografies van ser preses el dia 15 de Novembre del 2014. 
 
Per a una millor comprensió de la informació recopilada, s'adjunta una il·lustració amb la 
situació de cadascuna de les fotografies. 
 
 
2.  Il·lustració de la situació fotogràfica 
 

 
Il·lustració 21.  Fotografia aèria de la intersecció 

 
 
3.  Recull fotogràfic 
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Il·lustració 22.  Fotografia del tram dret de la carretera C-1413a 

 
 
 

 

 
Il·lustració 23. Fotografia de l’encreuament entre les carreteres C-1413a i B-142 
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Il·lustració 24. Fotografia de l’encreuament entre les carreteres C-1413a i B-142 

 
 
 
 
 

 
Il·lustració 25. Fotografia de la carretera B-142 
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Il·lustració 26. Fotografia del final de la carrtera B-142 abans d’arribar a l’encreuament 

 
 
 
 
 

 
Il·lustració 27. Fotografia de la circulació en el punt d’encreuament 
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Il·lustració 28. Fotografia del tram esquerra de la carretera C-1413a 

 
 
 
 

 
Il·lustració 29. Fotografia de la carrtera B-142 des de una altra prespectiva 
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Il·lustració 303. Fotografia de l’encreuament des d’una altra prespectiva 

 
 
 
 

 
Il·lustració 31. Fotografia de l’encreuament des d’una altra prespectiva 
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Il·lustració 32. Fotografia de l’encreuament des d’una altra prespectiva 

 
 
 
 

 
Il·lustració 33. Fotografia del final del tram esquerra de la C-1413a abans d’arribar a l’encreuament 
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1.  Introducció 
 
L’objecte del present document és establir i justificar les dades tècniques necessàries per 
realitzar la instal·lació del sistema d’enllumenat a la nova rotonda situada a la intersecció entre 
les carreteres B-142 i C-1413a, a Sentmenat. 
 
La il·luminació es defineix segons les “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras del 
Ministerio de Fomento”. 
 
 
2.  Criteris i sistemes d’il·luminació emprats 
 
La luminància mitja adoptada i els factors d’uniformitat que s’aconseguiran estan d’acord amb 
allò que s’ha disposat pel “Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo” al “Orden Circular 
NÚM.9.1.-IC de mayo de 1964”, en quant a nivells de luminància i factors d’uniformitat es 
refereix. 
 

2.1. Sistema d'il·luminació 
 

2.1.1. Elecció de font de llum 
 
Per al conjunt de l'enllumenat, seguint les recomanacions del MOPU i pel seu bon rendiment 
lluminós i la seva correcta reproducció del color, s'opta per llums de vapor de sodi alta pressió 
(VSAP) de: 
 

 400W de potència, 48.000 lúmens de fluxos inicials. 
 

2.1.2. Elecció de lluminàries 
 
Per la il·luminació de la rotonda s'ha triat la lluminària: 
 

- Indalux ILD. o similar amb llums de 400W, carcassa d'alumini, reflector d'alumini, 
conjunt òptic amb segellat entre reflector i tancament de vidre corb temperat 
transparent, obertura superior per accessos a equip elèctric i llum, sense aparells, 
unitat elèctrica muntada en carcassa inferior. 

 
S'empraran lluminàries tipus "cut-off" per a realitzar la il·luminació en el nou enllaç a causa 
del fet que són més adequades per a evitar l'enlluernament. 
 

2.1.3. Elecció de columnes 
 
S’empraran columnes de 16 metres d'alçada.  
 

2.1.4. Disposició de lluminàries 
 
Per a la il·luminació de la rotonda es disposaran el bàcul al centre de la mateixa. Per a la 
carretera C-1413a els 5 bàculs aniran al marge dret de la carretera separats entre sí 20 metres. 
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3.  Instal·lació elèctrica 
 
Tota la instal·lació projectada té una tensió d'alimentació de 380V (trifàsica). Els conductors 
escollits són tots de coure unifilar amb aïllament de neoprè flexible, aptes per a una tensió 
màxima de 1000V en les canalitzacions subterrànies. Això és degut al fet que es minimitza el 
cost de reparació dels circuits en cas de ruptura o fallada d'algun dels conductors. Tanmateix, 
els conductors unifilars representen una major facilitat de manipulació i de realització de 
connexions, i també tenen una major capacitat de transmissió d'intensitats que les mànegues 
multipolars. 
 
La caiguda de tensió més desfavorable no excedirà del 3% de la tensió nominal (11,4 V). 
 
En cada punt de llum s’ha previst una arqueta, en què es realitzarà la derivació a cada punt en 
la caixa de borns allotjada a la base de la columna i on, a més a més, estarà prevista la presa 
de terra. S'utilitzaran arquetes individuals de punt de llum de mesures  interiors de 0,4 x0,4x 
0,80 m amb tapa d'acer de fosa i arquetes d'encreuament de calçada de mesures interiors 0,6 
x0,6x0,85 m. 
 

3.1. Xarxa de terres 
 
Es realitzarà una xarxa de terres amb línia equipotencial de cable de 50 mm2 de secció, amb 
aïllament PVC de 750V de tensió nominal color verd-groc. Això es fa així ja que l'ocupació de 
coure nu és insuficient. Pel que fa a la utilització de piques individuals més el circuit 
equipotencial, té l'inconvenient fonamental que constitueix un element de dispersió de 
qualsevol fuga. 
 
La ubicació de la mateixa es realitzarà en la arqueta adossada a la fonamentació de la mateixa. 
 
 
4.  Càlculs luminotècnics 
 
Aquests càlculs luminotècnics tenen com a objectiu la justificació de les luminàncies en servei 
i uniformitats mitges i extremes que s’aconseguiran en les diferents seccions amb el sistema 
d’il·luminació proposat. 
 

4.1. Sistema de càlcul 
 
Segons les “Recomendaciones para la Iluminación de Carreteras del Ministerio de Fomento”, 
la classe d’il·luminació de la carretera es ME3. Li correspon doncs, els paràmetres següents: 
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Lms 1,00 cd/m2 

U0 0,40 

U1 0,70 

 
Ja que el tram d’estudi és un punt singular, els nivells d’il·luminació ha de ser un grau superior 
als corresponents de la via, en aquest cas CE2. Així doncs, els criteris de selecció per a la 
il·luminació de la rotonda és el següent: 
 

 
 

4.2. Resum de resultats 
 
Els resultats obtinguts han estat els següents: 
 

- Característiques: 
 

o Columnes de 16 m d’alçada 
o Llum de Sodi AP400W 
o Disposició al centre de la rotonda 
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o Inclinació respecte a la horitzontal de 30º 
 

- Resultats: 
 

o Ems = 20,58 lux 
o Um = 0,67 

 
Els valors de luminàncies són en servei, és a dir, després d’haver aplicat el factor de 
conservació per tots els conceptes de FC=0,70. 
Així doncs, es compleixen els requeriments en quant a il·luminació i uniforme mitges. 
 
 
5.  Detalls lluminàries 
 
Planta: 
 

 
 

Il·lustració 34. Secció en alçat de la lluminària 
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Alçat:

 
Il·lustració 35. Secció en perfil de la lluminària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX NÚM. 19 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
  



Annex núm. 19                                          Gestió de residus 

195 
  

Índex 
 
 

1. Introducció ............................................................................................................... 197 

2. Antecedents ............................................................................................................. 197 

3. Agents que intervenen en la producció de residus ................................................. 197 

 3.1. Productor de residus  ....................................................................................... 197 

 3.2. Posseïdor de residus ......................................................................................... 197 

 3.3. Gestor de residus .............................................................................................. 197 

 3.4. Direcció facultativa ........................................................................................... 197 

4. Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generada a l’Obra.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………198 

5. Càlcul de residus ...................................................................................................... 199 

 
 
 
  



Annex núm. 19                                          Gestió de residus 

196 
  

1.  Introducció 
 
Aquest estudi de Gestió de Residus es realitza en resposta a l’entrada en vigor del “Real 
Decreto 105/2008”, amb el què es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, i és d’obligat compliment que s’incloguin als Projectes Tècnics d’Obra i/o demolició. 
 
2.  Antecedents  
 
A les activitats de construcció i demolició, els residus generats no solen tenir característiques 
de perillositat, però si no es recullen de manera selectiva, la seva mescla pot donar lloc a 
diferents tipus de residus que, tot i no ser perillosos, poden provocar residus contaminats en 
el seu conjunt i això impediria sotmetre’ls a un adequat aprofitament . 
 
En aquest cas es pretén gestionar de forma correcta la gestió dels RCDs per mitjà d’activitats 
destinades a la seva adequació, segons les seves característiques, per tal de protegir la salut 
humana, els recursos naturals i el medi ambient. 
 
D’acords amb la jerarquia de residus disposada al article 4 de la “Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo”, del 19 de Novembre del 2008, sobre els residus, i que 
deroga determinades Directives: 
 

- Prevenció 
- Preparació per a la reutilització 
- Reciclat 
- Valorització energètica 
- Eliminació 

 
 
3.  Agents que intervenen en la producció de residus. 
 

3.1. Productor de residus. 
 
El promotor de les obres serà la persona o organisme que promogui la producció de residus. 
 

3.2. Posseïdor de residus (Constructor) 
 
El posseïdor de residus es l’Empresa Contractista. 
 

3.3. Gestor de residus 
 
Haurà de ser gestionat per una empresa autoritzada per la Generalitat de Catalunya. 
 

3.4. Direcció facultativa 
 
Serà establerta pel Promotor. 
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4.  Estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generada a l’Obra 
 
Els residus de construcció i demolició es caracteritzen per ser un grup de residus molt 
heterogenis. L’obra tracta de la realització d’una rotonda a la intersecció entre les carreteres 
C-1413a i B-142, a l’accés a Sentmenat i l’estimació de residus estarà d’acord amb el “Plan 
Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (II PNRCD) 2007-2015”, text aprovat per 
“Acuero de Consejo de Ministros”, del 26 de Desembre de 2008. 
 
D’acord amb la “Lista Europea de Residuos” publicada per “Orden MAM/304/2002”, de 8 de 
Febrer, i la correcció d’errors d’aquesta Ordre, publicada al “BOE” número 61, del 12 de Març 
de 2002, s’enumeren els residus generats a l’obra. A continuació s’especifiquen els residus 
principals generats durant el desenvolupament del projecte constructiu, separant la fase de 
demolició i la fase d’execució. (Els residus considerats es marquen amb una “X”). 
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5.  Càlcul de residus 
 
Per a la realització d’aquest càlcul s’ha d’haver amidat correctament el volum de terres 
procedents de l’excavació i esbrossada, establert al projecte. D’aquesta manera, es podrà 
obtenir una estimació total dels residus produïts. 
 
Com ja s’ha calculat en l’Annex 5 Moviment de terres, no tenim material sobrant en el nostre 
projecte ja que tot el material d’excavació  per a desmunts es pot reutilitzar per a terraplenar 
o bé com a sòl estabilitzat S-EST3. 


