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1. INTRODUCCIÓ 

El present Projecte Final de Carrera té per objectiu justificar la necessitat de la 

construcció de la variant de la carretera BP-2151 al terme municipal de Sant Pere de 

Riudebitlles, a la comarca de l’Alt Penedès, província de Barcelona, realitzar un estudi 

d’alternatives i finalment, desenvolupar l’alternativa escollida a nivell de projecte 

constructiu.  

 

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE  

2.1 Descripció del municipi 

 El municipi de Sant Pere de Riudebitlles que té una extensió de 5,38 km2 es troba 

situat a la falda de la Serralada Prelitoral, en el punt d’inflexió entre la Plana de 

Vilafranca del Penedès i la Serra de Gramar, a l’Alt Penedès. La orografia es bastant 

planera, tot guanyant alçada cap al nord. El nucli urbà està situat a una altitud de 246 

metres a la part sud-est del terme municipal, per on travessa el riu de Bitlles, on hi van 

a parar diferents torrents com el torrent d’en Guilló o el torrent del Turró. El límit nord 

del terme municipal coincideix amb la línia de carena que marca la divisió entre la 

conca fluvial del riu Bitlles i la del Riu Anoia. 

 

Figura 1. Mapa topogràfic de Sant Pere de Riudebitlles 

Segons dades de l’any 2012, el municipi té una població de 2372 habitants i una 

densitat de població de 441 hab/km2. Els darrers anys la població s’ha estancat, per lo 

que s’estima una població per a l’any 2019 de 2.447 habitants. 
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El sector més important de Sant Pere de Riudebitlles és la indústria, ja que l’activitat 

principal que sosté el municipi, és la industria paperera, dins el sector d’edició i 

mobles. En el sector terciari que ocupa el segon lloc, hi ha una certa davallada del 

sector comercial i una  tendència a l’alça del sector serveis. Seguidament ve la 

construcció ha perdut força des del 2005 i finalment trobem el sector agrícola. Un 39% 

de la superfície total del municipi són terres de conreu, principalment de secà. 

Destaca, com a tota la comarca, la vinya, però també és significativa la presència de 

fruiters i oliveres. Hi ha 3 explotacions de bestiar, una d’oví i cabrum, una d’aviram i 

una de conills.  

Pel que fa al transport públic, entre les poques línies d’autobús que passen pel 

municipi, n’hi ha dues que uneixen el municipi amb les parades de ferrocarrils de Sant 

Sadurní d’Anoia, i de Vilafranca del Penedès.  

2.2 Necessitat de la variant 

Actualment, la carretera BP-2151 discorre per l’interior del municipi de Sant Pere de 

Riudebitlles. Aquesta travessera, provoca molèsties, a la vegada que es fa impossible 

dotar a la carretera de les característiques geomètriques que permetin millorar les 

condicions de velocitat i seguretat de circulació. 

La construcció de la variant evitaria un gran nombre de desplaçaments per l’interior de 

la població, millorant així el confort dels seus habitants. Per una altra banda, en evitar 

aquest tram per l’interior del nucli urbà, es milloraria també els temps de recorregut 

dels itineraris que inclouen el tram objecte d’estudi, i un bon nombre d’encreuaments 

entre els diversos desplaçaments. Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell 

de servei i condicions de seguretat adients es creu necessari procedir a la redacció del 

present projecte. 

Per tant, els objectius primordials d’aquest projecte són: 

• Millorar el traçat actual per adequar-lo a les necessitats del tràfic. 

• Eixamplament de la plataforma. 

• Ordenació i millora dels accessos existents. 

• Alliberar de tràfic de pas el centre del nucli urbà.  

A més a més d’aquest objectius generals aplicables a qualsevol variant i una sèrie de 

motius particulars exposats en l’Annex 01 - Raó de ser del Projecte, entre els quals cal 

destacar que tant en la memòria del POUM de Sant Pere de Riudebitlles com en el Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona apareix com a necessària la construcció d’aquesta 

variant. 
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3. CONDICIONANTS 

3.1 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 1:50000 i 1:5000 facilitats per 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC).  

Com que no es disposava d’una topografia 1:1000 de la zona on s’havien de realitzar 

les alternatives, s’ha utilitzat la topografia a escala 1:5000 i s’han triangulat de nou els 

punts amb el programa MDT, per obtenir unes topografia 1:1000. 

Per generar les plantes de situació i de conjunt s’ha utilitzat la topografia 1:5000, i per 

les plantes generals i de definició geomètrica la topografia 1:1000. 

Per un anàlisi més detallat de la cartografia i topografia es pot consultar l’Annex 02 -

Cartografia i topografia. 

3.2 Geologia i geotècnia  

3.2.1 Context geològic 

Des del punt de vista geològic, la zona objecte d’estudi es troba en la Depressió 

Prelitoral Catalana, però molt proper a la Serralada Prelitoral, a les serres de Mediona.  

Per a l’estudi geològic s’ha obtingut la informació cartogràfica geològica de l’Institut 

Geogràfic de Catalunya (IGC). 

3.2.2 Geologia de detall 

A la zona de projecte trobem, com a la resta de la Plana de la comarca, sediments del 

Terciari i del Quaternari. Hi ha una capa més antiga del Miocè, o sigui, del Neogen del 

Terciari, on trobem els següents materials geològics: 

- NMca. Conglomerats de color gris amb matriu argilosa sense cimentar. 

Aragonià superior-Vallesià (Miocè) 

- NMag. Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Serraval·lià-

Vallesià (Miocè). 

Els conglomerats de color gris es troben en terrenys més elevats que les argiles, 

gresos i conglomerats de tonalitats rosades, i són cronològicament lleugerament 

posteriors. 
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Entre mig d’aquesta capa del Miocè més extensa, sobretot al voltant del riu Bitlles, 

apareix un material geològic del Quaternari, i per tant més recent, corresponent al 

Plistocè. Hi trobem els següents materials geològics: 

- Qt2. Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal. 

- Qt3. Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior. 

- Qg. Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls 

al·luvials) Plistocè.  

 

 

Figura 2. Mapa geològic de l’àmbit del projecte. 

3.2.3 Hidrogeologia 

La xarxa hidrogràfica de l’Alt Penedès està bàsicament formada per dos rius, l’Anoia i 

el Foix. Sant Pere de Riudebitlles pertany a la conca de l’Anoia, ja que el riu Bitlles és 

afluent de l’Anoia. La conca de l’Anoia, formada per l’Anoia, el Bitlles, la riera de 

Labernó, i tots els seus torrents i rieres secundàries, està bastant influenciada per les 

alienacions tectòniques, amb forts canvis de direcció dels cursos d’aigua. El riu Bitlles, 

neix al municipi de la Llacuna, i passa per Mediona, St. Quintí de Mediona, St. Pere de 

Riudebitlles, Terrasola, Lavit i St. Sadurní d’Anoia. El Bitlles té diversos afluents, 

diferents torrents, destacant a l’alçada de St. Pere de Riudebitlles, el torrent del Torró 

pel marge esquerre i el torrent de Guilló pel marge dret. 

Al llarg del riu Anoia i del Riudebitlles hi ha un dels aqüífers detrítics neògens i 

quaternaris del Penedès, que té una petita extensió lateral (alguns centenars de 

metres) com a màxim i una profunditat mitja de 6 a 8 m i màxima entre 15 i 20 m. Son 

dipòsits al·luvials constituïts principalment per graves i conglomerats en una matriu 
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sorrenca - llinosa. Els límits de la massa d’aigua coincideixen amb els límits geològics 

de les formacions quaternàries que constitueixen els al·luvials.  

3.2.4 Caracterització dels materials 

En l’àmbit del projecte tenim sòls del Plistocè, del període Quaternari, (Qt2, Qt3 i Qg), i 

que són per tant, segons la classificació dels materials del “Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”, sòls seleccionats, o 

en el pitjor dels casos, sòls adequats. Els altres sòls presents que són del Miocè, o 

sigui, del Neogen del període Terciari, (NMca i NMag), han de ser considerats com a 

sòls tolerables.  

Els talussos en desmunt, de forma general, es poden considerar estables amb angles 

de tall a partir de 1H:2V. L’angle dels talussos en terraplè recomanat és de 3H:2V que 

s’ha decidit tant per la seva pròpia estabilitat, com per la viable revegetació amb 

hidrosembra. 

És de preveure que tot el material quaternari, tant l’al·luvial del plistocè, com el del 

Miocè, es pugui excavar amb mitjans mecànics d’alts rendiment, com per exemple 

grans giratòries. Podria ser necessari l’ús de martell en algun tram de conglomerat o 

gres del Miocè, però en cap cas serà necessària l’excavació amb explosius. 

3.3 Climatologia  

A grans trets, el clima de la comarca de l’Alt Penedès és mediterrani continental amb 

estius secs i calorosos i hiverns temperats, amb temporades força plujoses amb 

l’acabament d’ambdues estacions. La temperatura mitja mensual a Sant Pere de 

Riudebitlles és de 15,2ºC, situant-se durant l’hivern en uns valors compresos entre 7 i 

11 ºC, i durant l’estiu entre 20 i 24ºC. Hi ha una oscil·lació tèrmica mitja entre l’estiu i 

l’hivern que es situa al voltant de 20ºC.  

En el clima mediterrani les precipitacions es concentren a la primavera i la tardor, 

mentre que l’estiu i l’hivern són estacions força seques. La mitja anual de precipitació a 

Sant Pere de Riudebitlles es sol situar entre 500 i 700 litres/m2, i per tant no és 

necessària la utilització d’una capa de trànsit drenant. 

Partint de les directrius de càlcul presentades en la publicació “Máximas lluvias diarias 

en la España Peninsular”, establim que la mitjana anual de precipitació màxima diària 

es troba en uns 67,5 mm/dia, amb un coeficient de variació de 0,44, el que ens 

proporciona unes precipitacions màximes per període de retorn: 
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T 2 5 10 25 50 100 200 500 

PT 66,76 85,73 104,02 129,26 149,85 172,53 195,21 227,61 

  
 Taula 1.Precipitació màxima diària per a cada període de retorn. 

 

Per a estimar els cabals en funció de diferents períodes de retorn, en cada una dels 

cursos d’aigua afectats per les obres, així com per a poder resoldre el drenatge 

longitudinal, s’ha seguit la metodologia establerta en la Instrucción 5.2-IC i recolzada 

per la guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local”, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), amb data gener de 2004. 

Per a més informació consultar l’annex núm.4: Climatologia, hidrologia i drenatge. 

3.4 Trànsit  

Per determinar la IMD de la BP-2151 s’han utilitzat dades dels aforaments realitzats 

per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, en el seu PK-11, 

entre els anys 2010 i 2012. 

Les dades obtingudes s’han actualitzat per conèixer la IMD que circula actualment per 

la carretera i la que hi circularà l’any d’entrada en funcionament. Per actualitzar les 

dades, s’ha de determinar la taxa de creixement anual de tràfic, que s’ha suposat d’un 

1% anual fins a la posada en funcionament de la variant, partint de la tendència de 

creixement dels darrers anys. Durant la vida útil de la variant s’ha incrementat la taxa 

de creixement anual al 2%. El percentatge de vehicles pesats és del 5,96%, dada que 

es suposa constant. 

L’any d’entrada en funcionament de la nova carretera es preveu una IMD de 7.233 

vehicles/dia, amb una IMDpesats/carril de 368 vehicles/dia/carril. Segons la Instrucció 6.1-

IC, per aquesta intensitat de trànsit li correspon una categoria de trànsit T2. 

Seguint la metodologia adient, amb els càlculs realitzats, es pot assumir un nivell de 

servei C l’any d’entrada en funcionament de la nova carretera, mentre que a l’any 

horitzó el nivell de servei de la variant serà el D. 

Per un anàlisi més detallat dels càlculs i hipòtesis realitzats es pot consultar l’Annex 08 

- Estudi de trànsit. 

 

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

4.1 Introducció 
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L’objectiu és comparar en base a certs criteris, econòmics, funcionals i 

mediambientals, les tres alternatives proposades per a la variant de la carretera BP-

2151 al seu pas pel nucli urbà de Sant Pere de Riudebitlles  

A continuació, mostrem els paràmetres de disseny de la variant: 

- Tipus de xarxa: local 

- Tipus de via: carretera convencional 1+1 

- Tipus de terreny: ondulat 

- Velocitat de Projecte: 80 Km/h 

- Secció tipus 7/10  

4.2  Descripció de les alternatives 

Les dos primeres alternatives que es presentaran a continuació transcorren pel Sud de 

Sant Pere de Riudebitlles, mentre que última alternativa contemplada està projectada 

al nord del municipi. Seran presentades en sentit est-oest. Totes 3 alternatives 

plantegen els enllaços amb l’actual BP-2151 mitjançant 2 rotondes. 

4.2.1 Alternativa 1 

L’alternativa 1 és de les alternatives que s’ubiquen al sud de Sant Pere de Riudebitlles, 

la que passa més a prop del nucli urbà, i té una longitud total 2,125 km. 

La variant comença en el PK 15+750 de l’actual carretera BP-2151 en un tram de 

recta, d’on sortirà de la rotonda direcció sud-oest amb un tram recte de 140 metres. 

Tot seguit té una corba a dreta de radi 300 m que fa que la nova direcció de la variant 

sigui est. En un tram de recta, en el PK 0+630 es supera el Torrent del Cuitor i tot 

seguit es creua per dalt el Camí del Pla en el PK 0+680. La variant passa d’aquesta 

forma entre el nucli urbà i un petit grup de menys de 10 cases separat del municipi. 

Aquesta recta de longitud 680 metres i que també travessa el Torrent del Sabater en el 

PK 0+840, i el Camí de Sant Martí Sadevesa en el PK 0+990 s’acaba al sud del camp 

de futbol del municipi amb una corba a esquerres i una corba a dretes per superar el 

punt més alt del la orografia del traçat al sud de l’ermita de Sant Jeroni. Aquestes 

corbes són de sentit oposat i de radi 300 metres. Finalment, el traçat s’acaba amb una 

recta que travessa amb un viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, un centenar 

de metres al sud de l’Aqüeducte de Sant Pere de Riudebitlles, i que arriba a la 

carretera BP-2151 en el seu PK 17+900. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, la variant comença en el seu punt més baix, amb una 

cota de 264 metres, ascendint amb una pendent positiva del 3,18%.  En el PK 0+440, 
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passa a una pendent negativa del 1,25% que es manté fins al PK 0+900. En aquest 

punt torna a canviar la inclinació de la variant adquirint un pendent del 4,5% positiu, 

passant per sobre del camí de Sant Martí Sadevesa arribant d’aquesta forma al punt 

més alt del traçat a una cota de 297 m al sud del turó de Sant Jeroni. A partir d’aquí es 

baixa amb una pendent del 4,5% fins arribar al Torrent d’en Guilló, on passat aquest, 

en el PK 1+950 disminueix fins al 1,99% amb el que s’arriba a la rotonda final.  

4.2.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 que té una longitud total de 2,313 km, surt també del PK 15+750 de la 

carretera BP-2151. Pel que fa al traçat en planta, surt de la rotonda en direcció sud 

sud-oest amb un tram en recta de 300 metres de longitud. Seguidament té una corba a 

dretes de 300 metres de radi de forma que passa entre una petita explotació ramadera 

i el Puig Cogúl. Just abans d’una recta que continua de 550 metres de longitud, es 

travessa el Torrent del Cuitor en el PK 0+630, i al mig de la mateixa es passa per 

sobre del Camí del Pla en el PK 0+790. A continuació hi ha una nova corba a dretes i 

una recta direcció nord-oest que passa per sobre del camí de Sant Jeroni en el PK 

1+630, que travessa amb un viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, i que arriba 

a la carretera BP-2151 aproximadament també en el seu PK 17+900. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, la variant comença en el seu punt més baix, amb una 

cota de 264 metres, ascendint amb una pendent positiva del 4,5%. En el PK 0+600, 

passa a un 1,5% també ascendent que es manté fins al PK 1+410, on s’arriba al un 

punt alt de la variant amb una cota de 301,65 metres. A partir d’aquí es baixa amb una 

pendent del 3,7% fins arribar al Torrent d’en Guilló, on en el PK 2+160 aquest 

disminueix fins al 1,24% amb el que s’arriba a la rotonda final. 

4.2.3 Alternativa 3 

L’alternativa 3 que té una longitud total de 3,380km comença més allunyada del nucli 

urbà, en el PK 15+100 de la carretera BP-2151. Pel que fa referència a l’alineació en 

planta, el traçat surt de la rotonda direcció nord amb un tram recte de 300 metres. En 

aquest tram supera el Riu de Bitlles amb un viaducte de 150 metres de longitud i 

s’arriba a la plana de Can Batllori. Tot seguit té una corba a esquerra de radi 300m que 

fa que la nova direcció de la variant sigui  nord-oest. Amb aquesta corba es passa per 

sobre del Camí de Les Hortes en el PK 0+490. La recta següent de 920 metres de 

longitud, travessa els camps de Terroja, el Torrent de la Boja en el PK 1+395, i el 

Torrent del Torró en el PK 1+530.  A continuació hi ha una corba a esquerra i es 

travessa per sota del Camí de Piera en el PK 1+640, que surt del Barri de l’Altra Banda 

cap al Nord. Després d’aquesta corba s’arriba a la recta següent direcció oest de 670 



Memòria 
 

14 

 

metres i que transcorre per la zona anomenada el Corral del Martí. Tot seguit ve una 

altra corba a esquerra de 300 metres de radi com totes les anteriors. En el seu inici es 

supera el Torrent de la masia en el PK 2+520 , i posteriorment es creua per sota del 

Camí de la Masia, en el PK 2+720. Finalment es continua amb una recta direcció sud-

oest de 435 metres fins a arribar a la carretera BP-2151 en el seu PK 17+750. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, l’alternativa 3 surt des d’una cota de 247,5 metres 

descendint amb una pendent negativa del 4,5%, fins arribar al PK 0+370, assolint la 

cota més baixa de la variant de 230,85 m. En aquest punt canvia la inclinació a una 

pendent positiva del 1% fins a arribar al PK 1+200, on la pendent positiva augmenta al 

2,58% que es manté fins al PK 1+620. Disminueix llavors la inclinació lleugerament 

però seguint positiva en un 1,25% fins el PK 2+420. En aquest punt d’inflexió es passa 

a una pendent negativa molt lleugera del 0,5% fins el PK 2+880 on novament canvia la 

inclinació a una pendent positiva del 1,26% fins a arribar a la rotonda final de la 

variant, on s’assoleix la cota màxima de 264 metres. D’aquesta forma, s’aconsegueix 

un menor impacte visual i passar també per sota del Camins de la Masia i de Piera. 

4.3 Anàlisi econòmic 

Un cop definits els traçats de les tres alternatives s’ha dut a terme un estudi econòmic 

en profunditat en base a les indicacions que apareixen a la “Metodología para la 

Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” del MOPU (1980), actualitzant 

els preus a euros actuals. 

En primer lloc s’han obtingut els costos estimats relatius a la construcció de les 

alternatives i que queden resumits a la taula següent: 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

PEM 3.752.484,77 4.294.063,97 4.651.480,69 

Despeses generals 487.823,02 558.228,32 604.692,49 

Benefici industrial 225.149,09 257.643,84 279.088,84 

PEC 4.465.456,88 5.109.936,12 5.535.262,02 

Expropiacions 201.921,26 221.067,72 172.821,17 

Estimació Cost Obra 4.667.378,14 5.331.003,84 5.708.083,19 
 
 Taula 2. Estimació del cost total de l’obra per a cada alternativa 
 

Per poder completar l’estudi econòmic de rendibilitat s’han analitzat acuradament els 

costos de conservació i rehabilitació al llarg dels 30 anys de vida útil de la 

infraestructura, així com els beneficis que suposa cadascuna de les alternatives 

respecte la situació actual (segons el cost del funcionament dels vehicles, el cost del 
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temps de recorregut i el cost dels accidents). Així doncs, es pot conèixer quins 

beneficis s’obtindrien per a cadascuna de les alternatives. I s’han actualitzat els valors 

a l’any 0 segons una taxa d'actualització del 6%. Amb tot això, es poden obtenir els 

resultats de rendibilitat econòmica de les alternatives que es presenten a continuació. 

 VAN B/C PRI TIR 

Alternativa 1 13.099.443,01 4,010510 5 25,36% 

Alternativa 2 8.945.828,98 2,769739 8 18,06% 
 

Taula 3. Anàlisi de rendibilitat econòmica de les alternatives 

Només es mostren els resultats de les alternatives 1 i 2, perquè l’alternativa 3 no és 

rendible des del punt de vista econòmic. La més rendible és l’alternativa 1.  

4.4 Anàlisi multicriteri 

Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entre les possibilitats plantejades no 

resulta suficient tenir en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats 

anteriorment; si no que és necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser 

els de tipus mediambiental, territorial o funcional, i donar-los un determinat pes 

específic per després poder ponderar les valoracions realitzades. 

Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri en el que es valorin numèricament 

indicadors de diversa naturalesa. A continuació es mostren els diferents indicadors 

considerats i les puntuacions segons les solucions adoptades a cada alternativa. 

ÀNALISI MULTICRITERI CONVENCIONAL Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Indicadors ambientals 30 53 50 64 

   Impacte visual, paisatgístic 6 1 1 2 

   Impacte acústic 5 1 2 2 

   Descompensació en moviment de terres 4 3 1 3 

   Mesures correctores d’impacte sobre Medi 7 2 2 2 

   Afecció a Béns d’Interès cultural 8 1 1 2 

Indicadors econòmics 20 60 40 0 

   TIR 8 3 2 0 

   VAN 5 3 2 0 

   B / C 4 3 2 0 

   PRI 3 3 2 0 

Indicadors funcionals 20 33 35 29 

   Velocitat de planejament 5 2 2 2 
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   Dificultats de la traça (planta i alçat) 4 1 1 1 

   Serveis afectats 2 1 2 2 

   Propietats afectades 2 2 2 1 

   Duració de l’obra 1 2 2 1 

   Índex d’ocupació i mà d’obra 1 1 1 1 

   Molèsties a usuaris d’infraestructures 3 2 2 1 

   Obres auxiliars necessàries 1 2 2 2 

   Possibilitat d’execució per fases autònomes 1 2 2 2 

Indicadors territorials 30 55 55 60 

   Acceptació subjectiva de la població 6 2 2 2 

   Coordinació amb planejament urbanístic 5 1 1 2 

   Impuls de desenvolupament econòmic 5 2 2 2 

   Foment del creixement urbanístic 6 2 2 2 

   Millora de la circulació urbana 8 2 2 2 

Valoració global 534 201 180 153 

Percentatges 100% 37,64% 33,71% 28,65% 

 
Taula 4. Anàlisi multicriteri convencional 

S’ha realitzat també la metodologia ACRIP sobre l’anàlisi multicriteri ja realitzat. Aquest 

mètode consisteix en agrupar els diferents criteris pel seu pes en comptes d’agrupar-

los per la seva naturalesa. Així es reordenen en tres grups: bàsics, importants i 

complementaris. Un cop ordenats, es tracta de donar major o menor importància als 

indicadors en funció del grup en el que es trobin independentment de la seva 

naturalesa. Aleshores, es multiplicaran per un factor 3 els percentatges dels indicadors 

Bàsics, per un factor 2 els dels Importants i per 1,5 els dels Complementaris. 

S’adjunten a continuació els resultats de l’anàlisi multicriteri, on es comprova novament 

que l’Alternativa 1 és la més valorada, i és la que es tria com a traçat a executar. 

 

 Total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Anàlisi multicriteri convencional 534 201 180 153 

Percentatges del mètode convencional  100% 37,64% 33,71% 28,65% 

Anàlisi multicriteri mètode ACRIP 1.274 471,5 420,5  382 

Percentatges del mètode ACRIP 100% 37,01% 33,01% 29, 98% 

 
Taula 5. Resum de resultats dels anàlisis multicriteri 
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4.4.1 Anàlisis de sensibilitat 

Per a finalitzar l’anàlisi multicriteri de les diferents alternatives és important realitzar un 

anàlisis de sensibilitat per observar fins a quin punt es poden produir variacions en els 

resultats al modificar la ponderació dels criteris escollits. Es comproven els resultats 

que s’obtindrien si per a cadascun dels diferents criteris (ambientals, econòmics, 

funcionals i territorials), se’ls hi associés el 100% del pes específic. 

Els resultats mostren que quan prevalen els criteri medi-ambientals o territorials, 

l’Alternativa 3 és la millor valorada; quan prevalen els criteris econòmics és 

l’Alternativa 1 la millor puntuada; i quan prevalen els criteris funcionals l’Alternativa 2 

és la més adient. 

Per a més informació consultar l’annex núm.5: Estudi d’alternatives. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

5.1 Traçat 

L’alternativa adoptada com a solució del projecte comença aproximadament en el PK 

15+750 de l’actual carretera BP-2151, discorrent pel sud del nucli urbà de Sant Pere 

de Riudebitlles. Al llarg de la traça no es produiran interseccions a nivell amb els 

camins existents. La variant enllaça de nou amb la carretera existent aproximadament 

en el PK 17+900. Ambdós interseccions de la nova variant amb l’actual carretera es 

fan amb rotondes. 

5.1.1 Paràmetres 

En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre 

si per mitja de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions 

de la Instrucció de Carreteres. Norma 3.1-IC. En tot els casos s’ha complert les 

especificacions tècniques establertes per al disseny d’un vial de velocitat de projecte 

80 Km/h. Pel que fa a l’alineació en planta: 

- Longitud mínima entre corbes en “s”:  111,2 m 

- Longitud mínima entre corbes en “c”:  222,4 m 

- Longitud màxima de recta:    1.336 m 

- Radi mínim de corba:     265 m 

- Peralt       7% 

Pel que fa a l’alineació en alçat, els paràmetres són: 

- Inclinació màxima / extraordinaria   5% / 7% 
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- Inclinació mínima/ excepcional   0,5% / 0,2% 

- Acord vertical còncau mínim / desitjable  2636 m / 4348 m 

- Acord vertical convex mínim / desitjable  3050 m / 7125 m 

5.1.2 Descripció 

La variant escollida discorre pel sud de Sant Pere de Riudebitlles i té una longitud total 

de 2125,50 metres. La traça travessa terrenys classificats com a sòl agrícola i només 

en el seu extrem oest afecta sòl urbanitzat. Es creua a més, diverses carreteres i 

camins locals. S’exposen tot seguit, els encreuaments, el PK, i la solució adoptada per 

l’encreuament: 

- Carretera BP-2151   PK 0+000 Rotonda a l’inici de la variant 

- Camí continuació c/ Serra d’Or PK 0+435 Pas superior 

- Camí del Pla    PK 0+680 Pas inferior 

- Camí Sant Martí Sadevesa  PK 0+990 Pas inferior 

- Camí alternatiu Sant Jeroni  PK 1+140 Pas superior 

- Carretera BP-2151    PK 2+125 Rotonda al final de la variant 

Per a dur a terme la definició del traçat geomètric de la carretera, s’han realitzat 

successius tempteigs tenint en compte la geometria en planta, en alçat (perfil 

longitudinal) i els moviments de terres corresponents, adequant-se als condicionants 

tècnics indicats a la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras”, així com a 

la realitat física que caracteritza a la zona on s’ubiquen els nous vials. 

La nostra variant comença a l’Obaga d’en Batllori, en el PK 15+750 de la carretera BP-

2151 on es situa una rotonda amb 3 entrades/sortides, dues de l’actual carretera BP-

2151, una direcció Sant Pere de Riudebitlles i l’altre cap a Sant Sadurní d’Anoia,  i la 

tercera, la de l’inici de la variant. La rotonda, té un diàmetre exterior de 44 metres, 

calçada anular de 6,8 m, gorgera de 0,5 m i voral exterior també de 0,5 m. 

El traçat surt de la rotonda direcció sud-oest amb un tram recte de 140 metres. No es 

surt perpendicularment a l’actual BP-2151, per evitar les proximitats del Puig Cogúl 

situat al sud. Tot seguit té una corba a dreta de radi 300m, i longitud 235m que fa que 

la nova direcció de la variant sigui est. Cal notar que totes les corbes de la variant 

s’han dissenyat amb un radi de 300m, i amb clotoides d’entrada i sortida de paràmetre 

k=135 i de longitud 60,75m.   

Seguidament hi ha un tram de recta de 680m de longitud, on en el PK 0+630 es 

supera el Torrent del Cuitor i tot seguit es creua per dalt el Camí del Pla en el PK 

0+680. La variant passa d’aquesta forma entre el nucli urbà i un petit grup de menys 
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de 10 cases separat del municipi. En la mateixa recta, es travessa el Torrent del 

Sabater en el PK 0+840, i el Camí de Sant Martí Sadevesa en el PK 0+990. La recta 

acaba al sud del camp de futbol del municipi amb una corba a esquerres i una corba a 

dretes simètriques, de longituds 105 i 277 metres respectivament, amb les 

corresponents clotoides, per superar el punt més alt de la orografia del traçat al sud de 

l’ermita de Sant Jeroni. Finalment, el traçat s’acaba amb una recta de 324 metres que 

travessa amb un viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, un centenar de metres 

al sud de l’Aqüeducte de Sant Pere de Riudebitlles, i que arriba a la carretera BP-2151 

en el seu PK 17+900. 

La rotonda en aquest punt, tindrà 4 entrades/sortides: dues de l’actual carretera BP-

2151, una direcció l’enllaç amb la C-15 i l’altre cap a Sant Pere de Riudebitlles, la 

tercera, la de final de la variant, i la quarta per accedir al carrer dels Afores i a unes 

naus industrials de Josep Vallès i Miquel, SA. La rotonda, té un diàmetre exterior de 40 

metres, calçada anular de 6,9 m, gorgera de 0,5 m i voral exterior també de 0,5 m. 

Per a més informació, es pot consultar l’Annex 05- Traçat. 

5.2 Moviment de terres 

Com el traçat de la carretera projectada discorre per un terreny d’orografia ondulada, 

s’ha intentat assolir la màxima integració de l’alçat de la carretera amb el terreny, i així 

minimitzar el moviment de terres. A més a més s’ha buscat amb la compensació de 

terres, l’equilibri entre els desmunts i terraplens. 

A la següent taula es resumeixen els volums de terres que s’han obtingut, mesurats 

sobre el perfil del terreny: 

Eix Tronc Rotonda 1 Rotonda 2 Total 

Desmunt  87042,79 2075,57 959,91 90078,27 

Terraplè 87301,38 1181,74 96,29 88579,41 

Terra vegetal  9398,01 351,37 249,93 9999,31 

 
Taula 6. Volums dels moviment de terres en m3. 

De la consulta de l’Annex 03 – Geologia i geotècnia i de l’anàlisi dels mapes geològics, 

es determina que el sòl existent a la traça és en el pitjor dels casos, tolerable. De 

l’estudi de trànsit que es troba detallat a l’Annex 08 – Estudi de trànsit, es considera 

necessària una esplanada E3. Per tant, per a la formació de l’esplanada es disposaran 

30 cm de sòl seleccionat (2), i a sobre una capa de 30 cm de sòl estabilitzat 3. Aquests 

materials provindran del sobrant de desmunt i el que manqui de préstec. 
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Per a més informació i els detalls dels amidaments es pot consultar l’Annex 10 – 

Moviment de terres. 

5.3 Ferms i paviments 

Segons l’estudi realitzat a l’Annex 08 – Estudi de trànsit, la categoria de trànsit pesat 

que haurà de suportar la nova infraestructura l’any 2018, any d’entrada en servei, serà 

una T2. 

Un cop definides la categoria de trànsit pesat T2 i l’esplanada E3, s’hauran de 

determinar les seccions de ferm que constituiran la carretera. Així doncs, segons la 

“Instrucción de Carreteras 6.1-IC i 6.2-IC Secciones de firme” la secció tipus del tronc 

serà la 231. Aquesta secció està formada per 20 cm de mescla bituminosa i 25 cm de 

tot-ú granular. 

A continuació s’especifiquen les diferents capes granulars que formen la mescla 

bituminosa en ordre ascendent, i el tipus de reg que és necessari afegir per a una 

bona cohesió dels materials: 

- 25 cm de tot-ú (ZA) 

- Reg d’imprimació ECL-1 

- Base: 10 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 base G 

- Reg d’adherència ECR-1d 

- Intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S 

- Reg d’adherència ECR-2d-m 

- Rodadura: 3 cm de microaglomerat BBTM-11B 

5.4 Drenatge 

Un dels aspectes importants a considerar en el projecte d'obres lineals és l'estudi i 

definició de les obres i elements d'evacuació de les aigües d’escorrentiu superficial 

que incideixen, que travessen, el traçat 

En el present projecte s'han dimensionat les obres de drenatge transversal per a 

evacuar els cabals d’escorrentiu de les conques adjacents i s'han predimensionat els 

elements de drenatge longitudinal. 

L'anàlisi conjunta de la topografia de la zona i de la traça de la carretera ha conduït a 

determinar les conques de desguàs natural que són interrompudes per la traça, bé 

amb desmunts o bé amb terraplens. Aquestes apareixen representades al plànol 

adjunt a l’Annex 04 - Climatologia, hidrologia i drenatge i tenen com a característiques 

principals les mostrades a la taula següent: 
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Conca A (km2)  J L (km) Tc (h) K 

1 0,0846 0,1992 0,477 0,2322 1,0114 

2 0,0639 0,2295 0,415 0,2034 1,0097 

3 0,2691 0,0973 0,920 0,4384 1,0248 

4 0,1366 0,0857 0,642 0,3417 1,0183 

5 0,0931 0,1381 0,391 0,2141 1,0103 

6 0,0091 0,934 0,289 0,1832 1,0085 
 

Taula 7.Característiques de les conques interceptades. 
 

L'aigua que cau sobre la plataforma, i especialment sobre la calçada, s'elimina cap als 

vorals de la plataforma a causa del pendent transversal d'aquesta. Per això es dota 

d'un bombament a les alineacions rectes del 2%, suficient per a dita evacuació. En les 

alineacions corbes el peralt compleix aquesta funció. 

L'aigua enviada cap a les vores de la plataforma per efecte del bombament de la 

mateixa és recollida mitjançant cunetes, les quals, constitueixen el drenatge 

longitudinal de la via. Als trams que la carretera discorre en desmunt, s'han previst 

cunetes de tipus TTR- 15 entre el voral i el desmunt. Per als trams en terraplè s'han 

previst vorades i baixants quan l’alçada del terraplè és superior als 3 metres. Per donar 

continuïtat a tot el conjunt, s’han previst cunetes trapezoïdals revestides de formigó al 

peu dels terraplens. 

A la taula següent s’adjunten les característiques principals de les obres de drenatge 

transversal: 

O.D PK Conca Tipologia i (%) Vmax (m/s) Q500 
(m3/s) Qmax (m3/s) 

1 0+045 1 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 4,8981 14,1363 

2 0+165 2 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 3,9575 14,1363 

3 0+630 3 Marc de 3x2m 1,00 5,0813 11,1953 30,4847 

4 0+830 4 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 6,4790 14,1363 

5 0+890 5 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 5,6183 14,1363 

6 1+640 6 Circular Ø 2m  1,00 4,4997 0,5939 14,1363 

 
Taula 8. Característiques de les obres de drenatge transversal. 

5.5 Obres de fàbrica 

Al llarg dels 2.125 metres de la nova variant, alguns camins de la zona queden tallats, i 

per tant es necessària la construcció d’estructures que permetin donar continuïtat als 
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mateixos, i això dotar de permeabilitat la traça de la futura carretera. Les obres de 

fàbrica projectades són: 

PK Via intersectada o element Solució adoptada 

PK 0+450  Carrer Serra d’Or Pas superior 

PK 0+490  Pas de fauna 1 Pas inferior fauna 

PK 0+680 Camí del Pla Pas inferior 

PK 0+990 Caní de Sant Martí Sadevesa Pas inferior 

PK 1+140 Camí alternatiu Sant Jeroni Pas superior 

PK 1+540 Pas de fauna 2 Pas inferior fauna 

PK 1+780 a PK-1930 Torrent d’en Guilló Viaducte 
 

Taula 9. Resum de les obres de fàbrica 

En la variant només es projecte un únic viaducte de 150m de longitud, sobre el torrent 

d’ en Guilló, ja que discorre uns 25 metres per sota la rasant de la carretera.  

Aquest viaducte, per la seva longitud i alçada necessitaria un càlcul de l’estructura 

específic que s’escapa a les pretensions del present projecte. Sense l’esmentat càlcul 

es proposa resoldre l’estructura mitjançant una estructura a base de bigues 

prefabricades pretensades birecolzades en pilastres intermitges, i una llosa a 

compressió formigonada in situ, solució poc costosa i de fàcil execució. 

S’han projectat dos passos superiors, per als que es plantejen, també, amb estructura 

birecolzada construïda a base de bigues prefabricades i una llosa a compressió 

formigonada in situ, sense pilastres intermitges. La longitud d’aquestes estructures és 

de  20 metres i una amplada de només 7,5 metres. 

Per als dos passos inferiors, es projecta un calaix de formigó de 12,5 m de llarg, de 6,8 

metres d’amplada, repartit en dos cunetes laterals de 0,9 metres, i una calçada central 

de 5 metres, amb un gàlib lliure de 4,50 metres, el qual és suficient pel tipus de 

vehicles que circulen actualment per aquests camins. 

Els passos de fauna es resolen mitjançant la col·locació de marcs de formigó armat 

prefabricats de secció de mides interiors de 2 x 2 metres i longitud total de 16 m. En la 

solera es posaran 5 cm de material tot-ú per afavorir el pas dels animals. 

5.6 Senyalització i abalisament 

En l’Annex 07 – Senyalització i abalisament, s’inclouen els elements de senyalització i 

de seguretat necessaris per als usuaris de la via, per a una correcta posada en servei 

de l’obra: 
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• Senyalització vertical: Es segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 

Carreteres 8.1-IC de “Senyalització Vertical” i les tipologies de senyal en ella 

esmentades. La reflectància complirà les condicions que estan estipulades al 

Plec de Prescripcions Tècniques. 

• Senyalització horitzontal: Se segueixen els criteris exposats a la Instrucció de 

Carreteres 8.2-IC de “Marques Vials” i les tipologies de marca en ella 

esmentades. S’hi inclouen marques longitudinals (discontínues, contínues i 

contínues adossades a discontínues), marques transversals, fletxes, 

inscripcions i altres marques. 

• Abalisament: S’hi inclouen captafars reflectants, ulls de gat i fites 

quilomètriques. Aquestes últimes es disposaran en els punts quilomètrics 

múltiples d’unitat de quilòmetre,  

• Sistemes de contenció: A partir de les “Recomanacions sobre sistemes de 

contenció de vehicles” s’adopten barreres de seguretat tipus BMSNA4/120b: 

barreres semirígides (“biona”) amb separador a tots aquells llocs on l’alçada del 

terraplè és superior als 3,0 metres o hi ha vorada; i prètils metàl·lics tipus PXP 

J6/1-14c per garantir la seguretat en el viaducte i en els passos superiors. 

 

6. SERVEIS AFECTATS 

A partir d’un exhaustiu treball de camp s’han localitzats diferents serveis que 

interaccionen amb la traça de la variant de la BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles. 

Aquests serveis són: 3 línies elèctriques (1 de baixa tensió i 2 de mitja tensió), 1 línia 

telefònica i una canonada d’aigua. No hi ha cap instal·lació de gas que es vegi 

afectada. 

S’ha realitzat una valoració econòmica de la reposició dels serveis afectats que queda 

inclosa dintre del pressupost general mitjançant una partida alçada. Aquesta valoració 

és: 

Servei afectat Localització Longitud (m) Preu (€/m) Cost (€) 

LBT PK 0+675 80 67,20 5.376,00 

LMT1 PK 0+420 45 262,50 11.812,50 

LMT2 PK 1+940 65 262,50 17.062,50 

LT PK 0+660 60 63,00 3.780,00 

CA PK 0+685 40 17,88 715,20 

COST TOTAL SERVEIS AFECTATS:  38.746,20 
    

Taula 10. Resum cost reposició dels serveis afectats 
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Per a una informació més detallada, es pot consultar l’Annex 15- Serveis afectats 

 

7. EXPROPIACIONS 

Per a dur a terme l’execució del projecte és necessària l’ocupació dels terrenys, ja 

sigui de manera temporal o definitiva, fet que propicia les expropiacions d’aquests 

terrenys. Per tal d’agilitzar el procés es preveu dur a terme una Expropiació Forçosa 

amb caràcter d’urgència dels terrenys afectats per poder iniciar les obres. 

La superfície total a expropiar de forma permanent, inclosos els 3 metres a banda i 

banda de l’aresta d’explanació, i l’espai necessari per reposar els camins adjacents a 

la traça de la carretera, és de 62.746,52 m2. D’aquest total de superfície de 

l’envolupant de totes les línies d’expropiació, el 8,75%, que representen 5.492,44 m2, 

pertany a sòl urbà industrial, tota la resta és sòl rústic. Podem estimar un preu mig per 

al sòl urbà de 18 €/m2, i per al sòl rústic de 1,8 €/m2 

D’altra banda, les ocupacions temporals necessàries per a l’execució de l’obra estan 

formades per les superfícies per fer la reposició dels serveis afectats, superfícies 

necessàries per acopis i instal·lacions i servituds de pas dels serveis afectats.  

A la següent taula es resumeixen les valoracions econòmiques de les expropiacions: 

Concepte Superfície (m 2) Preu (€/m 2) Import (€) 

Expropiació sòl rústic 57.254,08 18,00 103.057,34 

Expropiació sòl urbà  5.492,44  1,80 98.863,92 

Ocupacions temporals 6.240,00 6,00/0,60 5850,00 

Servituds de pas 2.120,00 3,60/0,72/0,36 4161,60 

COST TOTAL EXPROPIACIONS : 211.932,86 
 
  Taula 11. Pressupost estimat de les expropiacions 

 
Per a una informació més detallada, es pot consultar l’Annex 14- Expropiacions. 

 

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

L’obra, s’iniciarà amb l’execució del que s’anomenen treballs previs. Aquests inclouen 

principalment: la implantació de les casetes d’obra, la delimitació de les zones 

d’ocupació temporal, el replanteig, el desbrossament, les demolicions i la creació dels 

camins d’accés. 
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Posteriorment, trobem pròpiament les dues fases de construcció, cadascuna de les 

quals comprèn totes les activitats necessàries d’entre les següents: excavació de terra 

vegetal i de desmunts, terraplens, obres de fàbrica, terraplens, ferm, drenatge, 

revegetació de talussos, senyalització i abalisament. 

En la primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les 

carreteres en servei. Per tant, es duu a terme la construcció de tota la variant a partir 

del PK 0+100 fins al PK 2+025. Aquestes últimes obres, tot i desenvolupar-se en la 

part exterior dels vials en servei, no produeixen afeccions importants als vehicles que 

circulen, però la presència de personal i maquinària a prop de la calçada fa 

imprescindible la disposició d’una correcta senyalització provisional de les obres. 

Lògicament, també cal tenir present que els les obres de fàbrica: viaductes, passos 

superiors, inferiors i de fauna, i obres de drenatge transversals hauran d’estar 

executades abans que els treballs de la plataforma arribin a cadascuna. 

En la segona fase es realitzen les actuacions necessàries per construir les dues 

rotondes, a l’inici i final de la variant, que permeten enllaçar la nova carretera amb 

l’actual BP-2151. Primer es procedirà a acabar en la seva totalitat el tronc de la variant 

i la intersecció d’aquesta amb les rotondes d’inici i final. Seguidament es construirà 

cadascuna de les rotondes en dos parts, de manera que el trànsit circuli per la meitat 

de la rotonda en què no hi hagi obres. 

 

9. PLA D’OBRA 

La determinació del temps necessari per a realitzar cadascuna de les activitats 

contemplades per a l’execució del present projecte haurà de tenir en compte el 

rendiment dels equips emprats i el volum d’obra a construir que apareixen en 

Document núm 4: Pressupost. s’ha calculat la durada en de cadascuna de les 

activitats a executar durant les obres i, posteriorment, s’han aplicat els coeficients 

correctors per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i 

imprevistes. A continuació es resumeix la durada de les principals activitats de l’obra: 

• Treballs previs i desviació de serveis: 26 dies 

• Moviment de terres: 115 dies 

• Estructures: 110 dies 

• Elements de drenatge transversal: 48 dies 

• Elements de drenatge longitudinal: 39 dies 

• Ferms i paviments: 42 dies 
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• Senyalització: 16 dies 

• Rotondes: 120 dies 

• Mesures correctores: 36 dies 

Tenint present que moltes activitats es solapen tal i com es mostra en el planning 

d’obra que s’adjunta a l’Annex 15 - Pla d’obra, s’arriba a un termini d’execució de 10 

mesos (218 dies hàbils) per a l’execució de les obres. 

 

10. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

Dins d’aquest estudi que es presenta en l’Annex 16, s’identifiquen els possibles 

impactes que pot comportar cadascuna de les diferents unitats d’obra durant l’execució 

de la variant de la BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles sobre el medi ambient que hi 

ha en l’àmbit del projecte, el qual es descriu exhaustivament, en les seves diferents 

vessants: físic, biòtic, forestal, socio-econòmic i cultural. 

Posteriorment, aquests impactes es caracteritzen, es valoren i es defineixen unes 

mesures de caire preventiu per aquells impactes que siguin evitables i unes mesures 

correctores per aquells impactes no evitables, però reduint la seva magnitud fins a fer 

que el projecte resulti compatible amb el medi. 

Finalment es concreta un Pla de Vigilància Ambienta que té per objectiu el seguiment i 

control de la eficàcia de les mesures preventives i correctores proposades. 

10.1 Impactes negatius 

Els principals impactes negatius més destacats que es donen en la zona d’estudi es 

resumeixen a continuació: 

• Afectacions acústiques. Els propietaris de les finques limítrofes amb la traça de 

la nova carretera veuran incrementat l'impacte acústic. És per aquesta raó que 

en aquests punts s'han previst les corresponents pantalles acústiques de 3 

metres d'alçada. 

• Afectacions en la geologia i edafologia. Els impactes més importants es 

concentren en la pèrdua de sòl edàfic i el risc d’erosió dels talussos. 

• Afectacions a la vegetació. La tala i desbrossat de la vegetació de la zona 

afectada per la traça comporta una pèrdua de la coberta vegetal. També hi 

haurà una degradació de les comunitats pròximes. 

• Afectacions a la fauna. El principals impactes són l’efecte barrera que genera la 

variant, i la pèrdua o alteració d’hàbitats. 
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• Afectacions al paisatge. Hi haurà una evident reducció de qualitat paisatgística. 

Malgrat intentar integrar al màxim la traça de la nova infraestructura dins el 

paisatge, els terraplens al sud del municipi seran visibles. 

• Afectacions als usos del sòl, i al planejament. Es produirà un impacte per 

ocupació permanent i temporal de terrenys agrícoles. 

• Afectacions a infraestructures i serveis. Consisteixen en els problemes 

ocasionats pels talls periòdics de trànsit i desviament de camins, així com 

l’afectació als serveis existents que el traçat de la variant.  

10.2 Mesures preventives i correctores 

A continuació s’exposen algunes mesures preventives i correctores de les que 

s’exposen en l’Annex 16 -  Estudi d’Impacte Ambiental 

Una mesura preventiva senzilla i molt recomanable és regar amb aigua la traça de la 

carretera en la fase d’obres d’esplanació per tal de reduir l’aixecament de pols. 

Pel que fa a les mesures correctores, una de les més importants és la restauració dels 

talussos mitjançant l’estesa de terra vegetal i posterior revegetació. Aquesta mesura 

es realitzarà tant en els terraplens com en els desmunts. 

Òbviament, caldrà refer tots aquells camins existents afectats, així com els accessos a 

aquelles finques, granges, etcètera que es puguin veure perjudicades pel traçat de la 

nova carretera. 

Una altra mesura correctora destacable consisteix en habilitar les obres de drenatge 

transversal també com a passos de fauna, a afegir als 2 que s’executaran 

expressament, per tal de reduir l’efecte. Per a dur a terme tal efecte es plantaran 

arbustos i plantes al voltant de les obres per integrar-les en el paisatge. Els passos 

inferiors també es restauraran per fomentar aquesta integració paisatgística. 

 

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb el Reial Decret 1.627/1.997 de 24 d’Octubre, s’ha redactat en el present 

projecte un Estudi de Seguretat i Salut que es presenta en l’Annex 17 i que recull els 

riscos que suposa la realització de l’obra projectada, així com les mesures preventives 

adequades que s’han de prendre al respecte per evitar-los. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per a dur a terme les seves 

obligacions en el camp de prevenció de riscos laborals, facilitant el seu 

desenvolupament sota control de la Direcció Facultativa. 

L’esmentat estudi consta dels següents documents: Memòria, Plànols, Plec de 

Condicions Particulars i Pressupost, el qual s’ha inclòs com a partida alçada al 

Pressupost d’Execució Material del Projecte. 

L’import d’aquest Estudi de Seguretat i Salut sense IVA és de 130.327,58 € (CENT 

TRENTA MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS). 

 

12. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. En aquest pla s’assenyalen les unitats objecte de control, el 

tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar. Aquest Pla s’ha realitzat partint 

de la relació de partides d’obra del present projecte i del seu amidament. 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes. Així mateix, la Direcció d’Obra es troba facultada per a 

realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs addicionals que cregui 

convenients en qualsevol moment i sobre qualsevol element de l’obra, havent el 

Contractista d’oferir-li l’assistència humana i material necessària per a poder-ho dur a 

terme. 

Qualsevol mancança en la qualitat o termini d’execució de l’obra serà valorada per la 

Direcció d’Obra, que establirà les penalitzacions adients d’acord amb el contracte 

d’execució. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 49.183,47 € 

(QUARANTA-NOU MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET 

CÈNTIMS), el que suposa un 0,90% respecte al pressupost d’execució per contracte 

(sense IVA) de l’obra. 

Per a més informació consultar l’Annex 19 - Pla de Control de Qualitat. 

 

13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

La justificació de preus d’aquest Projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 

2013, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 
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Els costos indirectes aplicats als preus del present Projecte són del 5% tal com queda 

reflectit a la justificació de preus que s’adjunta a l’Annex 19 – Justificació de preus. 

 

14. RESUM DEL PRESSUPOST 

A continuació es detalla el pressupost per al coneixement de l’Administració del 

projecte corresponent al Projecte constructiu de la variant de la carretera BP-2151 a 

l’alçada de Sant Pere de Riudebitlles: 

Pressupost d'Execució Material .................... ..................... 4.599.408,85 € 

Despeses generals(13%) ......................................................... 597.923,15 € 

Benefici industrial (6%) ............................................................. 275.964,53 € 

Pressupost d'Execució per Contracte (Sense IVA) ... ....... 5.473.296,53 € 

Control de Qualitat ...................................................................... 49.183,47 € 

Expropiacions ........................................................................... 211.932,86 € 

Total sense IVA ................................... ................................. 5.734.412,86 € 

IVA (21%)................................................................................ 1.204.226,70 € 

Pressupost per al Coneixement de l'Administració... ....... 6.938.639,56 € 

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 

(SIS MILIONS NOU-CENTS TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS 

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO) 

 

15. REVISIÓ DE PREUS 

En compliment del Decret 3650/1970 de 19 de desembre, complementat pel Reial 

Decret 2167/1981 de 20 d’agost i l’article 103 del Reial Decret 2/2000 de 16 de juny de 

Contractes de les Administracions Públiques (BOE 20/6/2000) i de l’article 104 del RD 

1098/2001 de 12 d’octubre del Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques, si la duració de l’obra és superior a 12 mesos, els preus 

s’han de revisar al cap d’aquest temps amb una fórmula polinòmica de revisió de 

preus. Malgrat que la duració prevista del present projecte és de 10 mesos, s’inclou la 

revisió de preus per si hi ha causes justificades d’endarreriment d’obra. 

S’ha escollit la fórmula polinòmica número 1 que té la següent expressió: 

  Kt = 0,31 Ht / H0 + 0,25 Et / E0 + 0,13 St / S0 + 0,16 Lt / L0 + 0,15 
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On, 

Kt és el coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t 

H0 és l’índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació 

Ht és l’índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t 

E0 és l’índex de cost de l’energia en la data de licitació 

Et  és l’índex de cost de l’energia en el moment d’execució t 

s l’índex de cost de materials siderúrgics en el moment de licitació 

St és l’índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t 

L0 és l’índex de cost de lligants bituminosos en el moment de licitació 

Lt és l’índex de cost de lligants bituminosos en el moment de l’execució t 

 

16. ESTUDI ECONÒMIC DE LA INFRAESTRUCTURA 

En l’Annex 05 - Estudi d’alternatives, es va fer un estudi econòmic de l’obre, en el qual 

es va estimar un pressupost de cada alternativa. Un cop s’ha desenvolupat l’alternativa 

1 que es va escollir, s’ha confeccionat el pressupost d’execució per contracte del 

Projecte. L’import d’aquest pressupost és superior al que es va estimar, i per tant s’ha 

considerat oportú tornar a fer l’anàlisi econòmic amb els mateixos criteris per veure 

quina serà la rendibilitat real de la nova infraestructura. 

A la següent taula s’exposen les variables obtingudes amb el nou estudi econòmic: 

CAN BAN VAN B/C PRI TIR 

5.418.271,80 17.450.680,09 12.032.408,29 3,220710 7 20,68% 
 

Taula A.21.4 Anàlisi de rendibilitat econòmica del projecte. 

Per a més informació, es pot consultar l’Annex 21- Estudi econòmic de la 

infraestructura. 

 

17. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 

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

Administracions Públiques, i de l’article 54 i 55 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 

Contractes del Sector Públic, es tenen en compte per a la classificació del contractista 

aquelles partides les quals el seu cost supera el 20% del total del pressupost. A 
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continuació es proposa la classificació que ha de ser exigida als contractistes per 

admetre’ls a la licitació de l’execució d’aquestes obres: 

 

GRUP SUBGRUP 

A Moviments de terres i perforacions 
1 Desmunts i buidats 

2 Explanacions 

B Ponts, viaductes i grans estructures 
1 De fàbrica o de formigó en massa 

3 De formigó pretensat 

E Hidràuliques 7 Obres hidràuliques sense qualificació 
específica 

G Vials i pistes 
4 Amb ferms de mescles bituminoses 

5 Senyalització i abalisament vial 

K Especials 6 Jardineria i plantacions 

 
Taula 13. Classificació a exigir als contractistes. 

 

Per altra banda, la categoria del contracte d’obres, a partir de la seva anualitat mitjana, 

serà la categoria f (doncs l’anualitat mitjana és superior als 2.400.000,00 €). 

 

18. TERMINIS D’EXECUCIÓ I GARANTIES 

El termini d'execució serà de de 10 mesos, 218 dies hàbils, d’acord amb el pla d’obra 

previst. No obstant, el contractista fixarà el termini d'execució contractual i d’obligat 

compliment en la seva oferta. Aquest termini estimat ha d’estar degudament justificat, i 

ha de comptar amb terminis parcials d’acabament de les principals unitats d’obra 

previstes al present Projecte. 

Un cop realitzada la recepció provisional s’inicia el termini de garantia, durant el qual la 

infraestructura estarà en funcionament, i les despeses originades pels desperfectes 

seran a càrrec del contractista. Aquest termini de garantia s'estendrà al llarg d’un any, 

moment en el qual es produirà la recepció definitiva i la devolució de la fiança al 

contractista, un cop descomptats els costos derivats dels desperfectes durant el 

termini de garantia que el contractista no hagi assumit, o altres sancions de caire 

administratiu. 

 

 

 



Memòria 
 

32 

 

19. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En compliment de l’article 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 

l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001, i 

de l’article 124 de la Llei de contractes de la Administració Pública, aprovada pel Reial 

Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una obra completa en 

el sentit exigit en l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels 

elements que son precisos per a la realització de l’obra tractada en el Projecte 

constructiu de la variant de la carretera BP-2121 a l’alçada de Sant Pere de 

Riudebitlles” (infraestructura completa, senyalització, barreres, etc.). Un cop verificada 

la correcta execució de les obres previstes, es susceptible d’esser lliurada a l’ús 

general. 

 

20. DOCUMENTS INTEGRALS DEL PROJECTE 

El present Projecte Constructiu està format pels següents Documents: 

Document núm. 1. Memòria i Annexes a la memòria 

Memòria 

Annexes a la Memòria 

- Annex 01. Raó de ser 

- Annex 02. Cartografia i topografia 

- Annex 03. Geologia i geotècnia 

- Annex 04. Climatologia, hidrologia i drenatge 

- Annex 05. Estudi d’alternatives 

- Annex 06. Traçat 

- Annex 07. Senyalització 

- Annex 08. Estudi de trànsit 

- Annex 09. Ferms i paviments 

- Annex 10. Moviment de terres 

- Annex 11. Estructures 

- Annex 12. Estudi d’organització de les obres 

- Annex 13. Pla d’obra 

- Annex 14. Expropiacions 

- Annex 15. Serveis afectats 

- Annex 16. Estudi d’impacte ambiental 

- Annex 17. Estudi de seguretat i salut 
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- Annex 18. Pla de control de qualitat 

- Annex 19. Justificació de preus 

- Annex 20 Pressupost per al coneixement de l’administració 

- Annex 21 Estudi econòmic de la infraestructura 

- Annex 22 Reportatge fotogràfic 

Document núm. 2. Plànols 

- Núm. 1: Índex i Situació General 

- Núm. 2: Topogràfia 

- Núm. 3: Planta de Conjunt 

- Núm. 4: Distribució de Fulls 

- Núm. 5: Planta General 

- Núm. 6: Interseccions 

- Núm. 7: Perfils Longitudinals 

- Núm. 8: Perfils Transversals 

- Núm. 9: Ferms i paviments 

- Núm. 10: Plantes de Drenatge 

- Núm. 11: Detalls de Drenatge 

- Núm. 12: Planta de Senyalització 

- Núm. 13: Detalls de Senyalització 

- Núm. 14: Estructures 

- Núm. 15: Planta d’Expropiacions 

- Núm. 16: Planta de Serveis Afectats 

- Núm. 17: Mesures Correctores 

Document núm. 3. Plec de Condicions 

Document núm. 4. Pressupost 

- Amidaments 

- Quadre de Preus Núm. 1 

- Quadre de Preus Núm. 2 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

- Últim full 
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21. CONCLUSIÓ 

Amb el que s’ha exposat en la present Memòria i als seus corresponents Annexes, així 

com a la resta dels documents del Projecte Constructiu, es considera suficientment 

justificat el mateix, per la qual cosa es presenta perquè es pugui dur a terme l’inici de 

construcció de les obres. 

 

SABADELL, SETEMBRE DE 2016 

L’AUTOR DEL PROJECTE 

 

 

 

JORDI GALLART RUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria 
 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

ANNEX 01 

RAÓ DE SER DEL PROJECTE 



�

�



Annex 01. Raó de ser del projecte 

��

�

ÍNDEX DE L’ANNEX 01 

RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

1. INTRODUCCIÓ …………………………………………………………….  5 

1.1 Localització ...................................................................................... 5 

1.2 Demografia …………………............................................................. 6 

1.3 Economia ......................................................................................... 7 

1.4 Infraestructures ................................................................................ 8 

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE ........................................................... 10 

3. PARÀMETRES DE DISSENY .............................................................. 12 

4. QUALIFICACIÓ DEL SÒL .................................................................... 12 

APÈNDIX 1. RÈGIM DEL SÒL 



�

�



Annex 01. Raó de ser del projecte 

��

�

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té per objectiu justificar la necessitat de la construcció d’una nova 

variant de la carretera BP-2151 al seu pas pel municipi de Sant Pere de Riudebitlles, 

situat a la comarca de l’Alt Penedès. Per a aconseguir-ho, primer és necessari fer una 

descripció del municipi en totes les seves vessants. 

1.1 Localització 

La comarca de l’Alt Penedès amb capital a Vilafranca del Penedès, limita amb la 

comarca de l’Anoia pel nord, amb el Baix Llobregat per l’est, amb el Garraf pel sud, i 

amb el Baix Penedès i l’Alt camp per l’oest. Està formada per 27 municipis i té una 

superfície de 592,77 quilòmetres quadrats.  

Figura A01.1 Localització de la comarca de l’Alt Penedès 

 i del municipi de Sant Pere de Riudebitlles. 

Sant Pere de Riudebitlles és un municipi de poca extensió, 5,38 km2, que es troba 

situat al nord de la comarca. Limita al nord amb Cabrera d’Anoia de la comarca de 

l’Anoia i amb Mediona, a l’est i al sud amb Torrelavit, i a l’oest amb Sant Quintí de 

Mediona. 

Latitud Longitud Altitud (m) UTMx (m) UTMy (m) 

41º27’9” N 1º42’17” E 246 391.624 4.590.086 

Taula A01.1. Coordenades geogràfiques de Sant Pere de Riudebitlles 

El municipi es troba a la falda de la Serralada Prelitoral, en el punt d’inflexió entre la 

Plana de Vilafranca del Penedès i la Serra de Gramar. La orografia es bastant planera, 
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tot guanyant alçada cap al nord. El nucli urbà està situat a una altitud de 246 metres a 

la part sud-est del terme municipal, per on travessa el riu de Bitlles, on hi van a parar 

diferents torrents com el torrent d’en Guilló o el torrent del Turró. El límit nord del terme 

municipal coincideix amb la línia de carena que marca la divisió entre la conca fluvial 

del riu Bitlles i la del Riu Anoia. 

Figura A01.2. Mapa topogràfic de Sant Pere de Riudebitlles

1.2 Demografia 

La població de Sant Pere de Riudebitlles va assolir l’any 1857 un màxim de 1.915 

habitants. La resta del segle XIX i durant el principi del segle XX la població es va 

situar al voltant d’uns 1.600 habitants. Després de la Guerra Civil, l’any 1940, es va 

arribar a un mínim de 1.528 habitants. A partir de llavors es produí una progressiva 

recuperació demogràfica arribant al 1990 a 2.206 habitants. Tot seguit disminuí 

lleugerament la població, i es mantingué relativament estable fins l’any 2004. En el 

període del 2005 al 2009 hi ha un significatiu augment, i a partir del 2010 es manté 



Annex 01. Raó de ser del projecte 

��

�

força estable, tal i com s’aprecia a la següent taula. El cens del 2012 és de 2.372 

habitants, dada que ens porta a una densitat de població de 441 hab/km2. 

Taula A01.2. Evolució demogràfica recent de Sant Pere de Riudebitlles

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovat pel Ple de l’Ajuntament a principis del 

2012, fa 3 projeccions possibles de la població del municipi a partir del 2006 a 13 anys 

vista, o sigui pel període 2007-2019. Coneixent la població real del 2012 (2.372 

habitants), veiem que la projecció que s’adequa ara per ara més a la realitat és la 

hipòtesi de baix creixement que donava pel 2012 una estimació de 2.365 habitants. 

Aquesta hipòtesi més baixa es calculava amb un creixement acumulat per aquest 

període del 5,42%. 

Any Habitants Creixement anual (%)

2013 2.379 0,58 

2014 2.391 0,54 

2015 2.402 0,46 

2016 2.413 0,46 

2017 2.424 0,46 

2018 2.436 0,46 

2019 2.447 0,46 

  

Taula A01.3. Projecció demogràfica del POUM amb hipòtesi de baix creixement 

1.3 Economia 

El sector més important de Sant Pere de Riudebitlles és la indústria que dóna feina al 

60,96% dels assalariats i al 4,29% dels autònoms en el 2009. L’activitat principal que 

sosté el municipi, és la industria paperera, dins el sector d’edició i mobles.  
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El sector terciari, en segon lloc, ocupa al 22,46% dels assalariats i a un 63,05% dels 

autònoms. Dins d’aquest sector, el sector comercial ha patit un cert estancament o fins 

i tot una lleugera davallada, mentre que el sector serveis té una tendència a l’alça que 

confirma que el municipi té una certa capitalitat al sistema urbà del riu Bitlles. El 

turisme compta amb una casa rural i una pensió. 

La construcció ha perdut força des del 2005 i dóna feina a un 16,58% dels assalariats i 

a un 18,23% dels autònoms. 

Un 39% de la superfície total del municipi són terres de conreu, principalment de secà. 

Destaca, com a tota la comarca, la vinya, però també és significativa la presència de 

fruiters i oliveres. Hi ha 3 explotacions de bestiar, una d’oví i cabrum, una d’aviram i 

una de conills. El sector agrícola però, té molt poca importància i només dona feina al 

4,43% d’autònoms. 

Figura A01.3. Activitat econòmica de Sant Pere de Riudebitlles per sectors

No hi ha en el municipi empreses de mida gran, de més de 250 treballadors. Les de 

més de 50 treballadors ocupen el 27,99% dels assalariats, i les de menys de 50 

treballadors ocupen el 72,01%. 

1.4 Infraestructures 

La carretera local objecte d’estudi, la BP-2151, que travessa Sant Pere de Riudebitlles, 

que té no més de 10 metres de secció i un carril per sentit de circulació, té una 

capacitat de 10.000 vehicles/dia. Té el seu inici cap al sud-oest a Sant Sadurní d’Anoia 

a 8 quilòmetres. Allà es pot accedir cap al nord a través de la BV-2241, o a través de 

���

	�
���

�	
���

	�
���

Activitat econòmica 

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis
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les rondes (BV-2244), cap al sud-est, cap a Vilafranca del Penedès per la C-532, cap 

al sud, cap a la N-340 per la BP-2427, o cap a l’est per la C-243c. L’accés més 

important però és a l’autopista AP-7. 

La BP-2151, cap al nord, pràcticament al límit del terme municipal, intersecciona amb 

la comarcal  C-15, i continua cap a Sant Quintí de Mediona com a C-244. La C-15 que 

és una via segregada de dos carrils de 3,75m d’amplada cadascun amb una capacitat 

de 11.750 vehicles/dia. Forma part de la xarxa bàsica territorial ja que uneix Igualada 

al nord amb Vilafranca del Penedès al sud, arribant fins a Vilanova i la Geltrú.  

Figura A01.4.Xarxa de carreteres propera a Sant Pere de Riudebitlles

No hi arriba el tren a Sant Pere de Riudebitlles, la parada de ferrocarrils més propera 

es troba a Sant Sadurní d’Anoia. Entre les poques línies d’autobús que passen pel 

municipi, n’hi ha una que uneix precisament el municipi amb aquesta parada de Sant 

Sadurní, i una altra que uneix el municipi amb la parada de ferrocarrils de Vilafranca 

del Penedès.  



Annex 01. Raó de ser del projecte 

��

�

2. RAÓ DE SER DEL PROJECTE 

De forma general, la construcció d’una variant d’una carretera que passa pel bell mig 

d’una població té com a objectiu pels habitants del nucli urbà, la millora de la seva 

qualitat de vida. Això succeeix perquè disminueixen les molèsties, el soroll i la 

contaminació, i augmenta la seguretat vial. 

Pel que fa referència al trànsit, la desviació del trànsit de pas al voltant del municipi, 

provoca que el nucli urbà es descongestioni,  i que disminueixi el temps de recorregut 

del trànsit de pas, ja que malgrat ser el recorregut més llarg, la velocitat màxima és 

més gran i hi ha menor nombre d’aturades, ja sigui en encreuaments o passos de 

zebra. 

Concretament, en el cas de Sant Pere de Riudebitlles, els motius particulars que fan 

necessària la construcció de la variant són els següents: 

1. La  carretera BP-2151 connecta Sant Sadurní d’Anoia amb Sant Quintí de 

Mediona i es configura com l’eix estructurant de la vall del riu Bitlles. A l’alçada 

de Sant Pere de Riudebitlles hi circula un gran nombre de trànsit pesant 

provinent de les indústries de Sant Sadurní i Torrelavit en el seu recorregut cap 

a la C-15. Del 2.012 només hi ha dades de IMD en el PK 11, al terme municipal 

adjacent de Torrelavit, 6.814 vehicles/dia amb un 5,96% de vehicles pesants. 

En el Pla Director Territorial de l’Alt Penedès, sí que hi ha dades del 2.003 tot al 

llarg de la carretera. En el mateix PK, la IMD era de 5.388 vehicles/dia. Per 

tant, l’augment acumulat en aquests 9 anys seria d’un 26,47%. Suposant un 

creixement similar a la resta de via podem estimar pel 2.012 que entre 

Torrelavit i Sant Pere de Riudebitlles circulen uns 5.733 vehicles/dia i entre 

Sant Pere de Riudebitlles i la C-15 uns 7.325 vehicles/dia. Aquests valors 

impliquen un trànsit de pas prou elevat que justifica la construcció de la variant. 

2. Hi ha dues cruïlles semafòriques i fins a 7 passos de zebra al llarg de la 

carretera dins de Sant Pere de Riudebitlles, que impliquen aturades i la 

disminució de la velocitat mitja de trajecte dels vehicles que travessen el 

municipi. La variant disminuirà el temps de trajecte dels vehicles de pas i 

augmentarà la seguretat vial dins del municipi al baixar el nombre de vehicles 

que passin per aquests nombrosos passos de zebra. 
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Figura A01.5. Un dels semàfors existents en la BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles

Figura A01.6. Un dels nombrosos passos de zebra presents en la BP-2151 a Sant 
Pere de Riudebitlles

3. La memòria del POUM de Sant Pere de Riudebitlles aprovat el 18 de gener del 

2012, dins les línies estratègiques, determina la previsió d’una variant de la 

carretera BP-2151 al seu pas pel nucli urbà. A aquest efecte, qualifica una 

reserva de sòl destinat a un futur traçat de la variant per la banda sud del nucli 

urbà.   
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4. El territori de l’Alt Penedès té una estructura formada per molts pobles i alguna 

ciutat, on predomina la xarxa viària secundària. Per això, en la memòria del Pla 

Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat el 20 d’abril del 2010, s’indiquen 

un seguit d’actuacions en diferents poblacions i carreteres per a la millora 

d’aquesta xarxa. Entre elles, hi ha la millora de la carretera BP-2151 i 

construcció de nova variant a Sant Pere de Riudebitlles, carretera considerada 

com a via estructural secundària. 

3. PARÀMETRES DE DISSENY 

Tot seguit s’exposen els paràmetres de disseny principals definits per a l’elaboració del 

present projecte constructiu, Variant de la carretera BP-2151 a Sant Pere de 

Riudebitlles. 

Pàrametres de disseny 

Tipus de xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de projecte 80 km/h 

Secció tipus 7/10 

Calçada 2 x 3,5m 

Vorals 2 x 0,75m 

Taula A01.4. Principals paràmetres de disseny de la nova carretera

4. QUALIFICACIÓ DEL SÒL 

En el POUM de Sant Pere de Riudebitlles aprovat el gener del 2012 es poden trobar 

les qualificacions de sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl no urbanitzable. En l’esmentat 

POUM, a més, com ja s’ha comentat, es fa una previsió de reserva de sòl per al pas 

de la variant. Aquesta reserva és pràcticament en tota la seva totalitat sòl no 

urbanitzable. Únicament ocupa una mica de sòl urbà en les proximitats de la 

intersecció amb l’antiga carretera a l’oest del municipi. Es pot verificar en els plànols 

O02, O03a i O03f extrets del registre de planejament urbanístic de Catalunya del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, que s’adjunten en l’apèndix d’aquest annex. 
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Si la variant es projecta pel sud del municipi, com sembla el més probable i preveu el 

POUM, passarà també pel terme municipal adjacent de Torrelavit. Torrelavit es troba 

en fase de redacció del seu POUM, per lo que el municipi es regeix per les Normes 

Subsidiàries aprovades el 1994. Segons aquestes, el terreny afectat seria tot ell sòl no 

urbanitzable. En l’apèndix d’aquest annex es troba el plànol de classificació del sòl 

corresponent obtingut de la mateixa pàgina web del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 
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APÈNDIX 1

RÈGIM DEL SÒL

Plànols O02, O03a, O03f i Torrelavit 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és descriure i exposar la cartografia i topografia emprada en 

l’elaboració del projecte constructiu de la variant de la carretera BP-2151 al seu pas 

pel municipi de Sant Pere de Riudebitlles. 

2. DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA UTILITZADA 

La cartografia bàsica utilitzada en els diferents estudis associats a la definició d’aquest 

projecte constructiu, ha estat la cartografia a escala 1:50.000 i 1:5.000 obtinguda de la 

pàgina web del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Pel que fa referència a la cartografia a escala 1:50.000, s’ha consultat i emprat de la 

base topogràfica de Catalunya 1:50.000, el full que es detalla a continuació: 

- Full 35-16; ID full: 419; nom full: Vilafranca del Penedès 

Pel que fa referència a la cartografia a escala 1:5.000, s’ha consultat i emprat de la 

base topogràfica de Catalunya 1:5.000, el fulls que es detallen a continuació: 

- ID full: 277-122; nom full: Sant Quintí de Mediona 

- ID full: 277-123; nom full: Can Guilló 

- ID full: 278-122; nom full: Canaletes 

- ID full: 278-123; nom full: Sant Pere de Riudebitlles 

Pel que fa referència a la cartografia a escala 1:1.000, l’Institut cartogràfic de 

Catalunya no en disposa de la zona d’estudi. Per tant, s’ha hagut d’obtenir mitjançant 

el programa MDT, que a partir de la cartografia anterior a escala 1:5.000 de l’ICC, 

triangula la base topogràfica i obté una cartografia a escala 1:1.000. 

En aquest projecte, s’han emprat aquestes bases de topografia representades a 

diferents escales per a generar plantes de situació (escala 1:50.000), plantes de 

conjunt (1:5.000), i plantes generals i de definició geomètrica (1:5.000 i 1:1.000). 

L’escala més gran de 1:1.000 és fonamental per a la realització de l’annex de traçat, 

per elaborar els perfils transversals i longitudinals de la variant, i per als càlculs 

associats com per exemple, l’amidament de moviment de terres. 

Finalment, per a l’estudi de la Geologia i Geotècnia s’ha utilitzat el mapa geològic de la 

comarca de l’Alt Penedès a escala 1:50.000, obtingut novament de l’ICC. 
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3. ESTABLIMENT DE LES BASES PER AL REPLANTEIG 

Per al replanteig de les obres s’han d’utilitzar els fulls de la cartografia topogràfica a 

escala 1:5.000 del Institut Cartogràfic de Catalunya comentats en el punt anterior. 

Sobre aquesta cartografia s’han de situar els vèrtexs geodèsics de la xarxa geodèsica 

nacional més propers a la zona de replanteig, que s’emprarien per enllaçar la nostra 

xarxa al Sistema Oficial de coordenades UTM. Els esmentats vèrtex geodèsics, al 

cobrir la totalitat de la zona a aixecar, constitueixen els vèrtex de sortida i arribada de 

les triangulacions a realitzar. 

El procediment repetitiu a realitzar és el següent:

1. Estacionar el receptor en un punt de coordenades conegudes (vèrtex 

geodèsic). 

2. Obtenir les coordenades d’un altre receptor posicionat en un altre punt (estació 

de recolzament), mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al 

correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues 

estacions. 

Un cop realitzat el càlcul i processament de dades mitjançant un software adequat per 

a dur a terme aquesta tasca, s’haurien obtingut diferents estacions de recolzament, o 

sigui, les bases de replanteig necessàries per iniciar el replanteig en obra. 

En l’apèndix 1 que ve a continuació, s’adjunten les fitxes tècniques de les ressenyes 

dels 5 vèrtexs geodèsics de la xarxa geodèsica nacional ROI (Red de Orden Inferior) 

més propers, seleccionats per a construir la poligonal de replanteig. El vèrtex més 

proper a la zona de replanteig s’anomena “L’Aguilera”; els 4 restants estan més 

allunyats i a una distància similar. En les ressenyes hi ha tota la informació necessària, 

com per exemple el  nom, la fotografia, la localització, les coordenades geogràfiques i 

UTM, i l’accés. Aquestes dades s’han obtingut de la web del Instituto Geográfico 

Nacional.  
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APÈNDIX 1

RESSENYES DE VÈRTEXS GEODÈSICS



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO

GEOGRÁFICO

NACIONAL

Área de Geodesia

Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 28-sep-2013

 Número.....:

 Nombre.....:

 Municipios:

 Provincias:

 Fecha de Construcción........:

 Pilar

 Último cuerpo.......................:

 Total cuerpos.........:

de alto,

de alto,

de alto.

de diámetro.

de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50

 Longitud...........:

 Latitud..............:

 Alt. Elipsoidal...:

 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50

 X........................:

 Y........................:

 Factor escala....:

 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

39160
Guixera
Cabrera d'Anoia.; Mediona; Torre de Claramunt, La

Barcelona

01 de julio de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,50 m 1,00 m

0,50 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 40' 52,1219''

41° 30' 29,8195''

1° 40' 47,93157'' ±0.007 m

41° 30' 25,78067'' ±0.007 m

632,360 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

389932,51 m

4596104,19 m

389838,490 m

4595900,319 m

0,999749077 0,999749343

- 0° 52' 27'' - 0° 52' 30''

(BP)582,801 m.

Situado en lo más alto del Puchol de Guixera, en el mismo sitio donde se
encuentra el M. 3T. de Cabrera, Capellades y San Juan de Mediona.

Desde Capellades hacia el S. se sigue la carretera de Vilanova y La
Geltrú, en el Km. 13 se sigue a la izquierda por una carretera estrecha y
asfaltada unos 200 m. hasta una curva, en donde arranca un camino que,
bordeando la casa Guixera, da la vuelta al monte. Se deja el vehículo en
la parte más alta y, a pie, se sube el resto hasta la señal en unos 10
minutos.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS



GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO

GEOGRÁFICO

NACIONAL

Área de Geodesia

Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Cartografía de situación 28-sep-2013

039160 GuixeraEscala 1:25.000 Coordenadas ETRS89. Huso 31
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GOBIERNO

DE ESPAÑA

MINISTERIO

DE FOMENTO

INSTITUTO

GEOGRÁFICO

NACIONAL

Área de Geodesia

Subdirección General de Geodesia y Cartografía

Reseña Vértice Geodésico 28-sep-2013

 Número.....:

 Nombre.....:

 Municipios:

 Provincias:

 Fecha de Construcción........:

 Pilar

 Último cuerpo.......................:

 Total cuerpos.........:

de alto,

de alto,

de alto.

de diámetro.

de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50

 Longitud...........:

 Latitud..............:

 Alt. Elipsoidal...:

 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50

 X........................:

 Y........................:

 Factor escala....:

 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

39180
Bonastre
Piera

Barcelona

24 de marzo de 1979

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 45' 56,5196''

41° 30' 43,8842''

1° 45' 52,33439'' ±0.005 m

41° 30' 39,84694'' ±0.007 m

412,588 m ±0.011 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

396995,53 m

4596433,73 m

396901,436 m

4596229,808 m

0,999730558 0,999730807

- 0° 49' 05'' - 0° 49' 08''

(BP)363,139 m.

Situado en la parte más alta de un otero, en zona de viñas, hoy
urbanizada en parte.

Desde Piera a Masquefa, en el Km. 13 se sigue un camino amplio, a la
derecha, que lleva a una urbanización. Por una de las calles que suben
se encuentra un camino que en 300 m. llega hasta el vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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 Número.....:

 Nombre.....:

 Municipios:

 Provincias:

 Fecha de Construcción........:

 Pilar

 Último cuerpo.......................:

 Total cuerpos.........:

de alto,

de alto,

de alto.

de diámetro.

de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50

 Longitud...........:

 Latitud..............:

 Alt. Elipsoidal...:

 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50

 X........................:

 Y........................:

 Factor escala....:

 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41947
Clivilleres
Mediona

Barcelona

29 de julio de 1977

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

0,25 m 1,00 m

0,25 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 37' 36,7752''

41° 27' 49,6516''

1° 37' 32,58091'' ±0.007 m

41° 27' 45,60658'' ±0.01 m

793,851 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

385325,36 m

4591235,03 m

385231,303 m

4591031,180 m

0,999761820 0,999762098

- 0° 54' 33'' - 0° 54' 36''

(BP)744,240 m.

Situado en la Montaña del Marqués, en su extremo E. y en el cerro de
Grivalleras, que es el más alto, en monte de pinar.

Desde San Quintín de Mediona se toma una carreterilla asfaltada que,
saliendo por donde están las piscinas del pueblo, conduce a la
Urbanización Can-Verdaguer. A los 3.400 m. de recorrido y, después de
pasar cuatro chalets, se sigue por un camino que sale a la izquierda y que
va directo a la casa de Grivalleras, después de recorrer 3.500 m. Se sigue
por un camino que va en dirección N. hacia lo alto y después de 600 m.
se está a 20 m. del vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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 Municipios:

 Provincias:

 Fecha de Construcción........:

 Pilar

 Último cuerpo.......................:

 Total cuerpos.........:

de alto,

de alto,

de alto.

de diámetro.

de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50

 Longitud...........:

 Latitud..............:

 Alt. Elipsoidal...:

 Compensación.:

Coordenadas UTM. Huso       :

 Sistema de Ref.: ED 50

 X........................:

 Y........................:

 Factor escala....:

 Convergencia...:

 Altitud sobre el nivel medio del mar:

Situación:

Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41953
Olivella
Vilobí del Penedès

Barcelona

28 de abril de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

1,00 m 1,00 m

1,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 39' 26,2423''

41° 23' 19,3055''

1° 39' 22,05644'' ±0.007 m

41° 23' 15,25081'' ±0.01 m

382,652 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

387735,57 m

4582857,63 m

387641,528 m

4582653,695 m

0,999755092 0,999755364

- 0° 53' 16'' - 0° 53' 19''

(BP)333,174 m.

Situado en lo más alto de La Coma, a 50 m. del depósito de agua de
Viloví.

Desde Viloví se sigue un camino que va a las Canteras. En una curva y
un cambio de rasante, se continúa por un camino a la derecha, se cruza
el barrio alto del pueblo y a 100 m., pasado éste, se sigue otro camino a
la derecha, en peor estado. Subiendo al alto del cerro y siempre hacia la
derecha, se llega al pie del vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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 Pilar
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 Total cuerpos.........:

de alto,
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de diámetro.

de ancho.

de

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.: ED 50

 Longitud...........:

 Latitud..............:
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 Compensación.:
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 X........................:

 Y........................:
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Acceso:

Observaciones:

Horizonte GPS:

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. Informe del estado del Vértice: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRG.pdf

ETRS89

ETRS89

41976
L'Aguilera
Pla del Penedès, El

Barcelona

02 de mayo de 1978

sin centrado forzado..: 1,20 m 0,30 m

4,00 m 1,00 m

4,00 m1

Elipse de error al 95% de confianza.

1° 43' 25,5491''

41° 26' 02,4032''

1° 43' 21,36663'' ±0.007 m

41° 25' 58,35741'' ±0.007 m

397,134 m ±0.015 (BP)

01 de mayo de 1985 01 de noviembre de 2009

31

393367,73 m

4587803,58 m

393273,681 m

4587599,692 m

0,999739919 0,999740177

- 0° 50' 41'' - 0° 50' 43''

(BP)347,724 m.

Situado en lo más alto de la Sierra de L'Aguilera, sobre una linde y a unos
5 m. de un pino grande.

Desde Plá del Penedés, por la carretera a Torrelavit, a los 3 Km. se
continúa a la izquierda por un camino apto para vehículo T.T., que puede
subir al vértice.

Vértice observado con GPS.

Despejado

NO EXISTE CROQUIS
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex és realitza un estudi geològic i geotècnic de la zona d’estudi per 

on es construirà la nova variant de la carretera BP-2151 al seu pas pel municipi de 

Sant Pere de Riudebitlles. És a dir, s’analitzen les característiques geològiques de la 

zona, així com els paràmetres geotècnics dels sòls i massissos rocosos. Aquestes 

dades obtingudes, ens donaran unes recomanacions i conclusions geotècniques, que  

són imprescindibles per poder determinar el procés constructiu i les característiques 

finals de la nova carretera a projectar.  

En aquest estudi s’inclouen els següents aspectes: 

- Característiques geològiques generals. 

- Identificació, classificació i determinació de la distribució espaial dels materials de la 

zona d’estudi. 

- Determinació dels paràmetres geotècnics representatius dels materials identificats. 

- Excavabilitat dels materials a les zones de desmunt, i determinació de la seva 

resistència per al seu ús en reblerts 

- Determinació de les geometries dels talussos necessaris per a garantir la seva 

estabilitat en desmunt, per a cada tipus de terreny.  

- Definició de la categoria de l’esplanada segons la vigent instrucció i determinació del 

gruix del sòl a substituir en funció de la categoria d’aquest. 

- Determinació de la càrrega admissible per les estructures projectades. 

- Localització de pedreres i abocadors propers a la zona d’actuació. 

Per a la realització d’aquest annex s’ha obtingut la informació cartogràfica geològica de 

l’Institut Geogràfic de Catalunya (IGC). Les dades disponibles de la zona de projecte 

són, doncs, insuficients per a concretar tots els paràmetres dels aspectes anteriorment 

citats, però permeten assolir uns valors raonablement vàlids. Aquests valors inicials, ja 

permeten per exemple, caracteritzar l’esplanada, dissenyar desmunts i terraplens, i 

estimar la tipologia de fonamentació de les estructures necessàries en el projecte. 

En realitat, seria adient un estudi en profunditat per a determinar exactament els 

paràmetres anteriors. Aquest estudi consistiria en una campanya de reconeixement 

sobre els terrenys adjacents a la traça de la variant per tal de fer assaigs in-situ dels 

materials prèviament observats a la cartografia, així com assaigs de laboratori de les 

mostres extretes al terreny. 
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2. CONTEXT GEOLÒGIC 

 

2.1 Marc geològic regional 

A la comarca de l’Alt Penedès, pel que fa referència a unitats morfoestructurals, es pot 

parlar de 3 formacions. La més important és la Depressió Litoral Catalana que la 

recorre de nord-est a sud-oest. Aquesta depressió, anomenada també anomenada La 

Plana a l’Alt Penedès, és una franja entre muntanyes que presenta una topografia amb 

superfícies de poc o nul pendent, són planes ondulades entre 200-300 metres sobre el 

nivell del mar,  i és per on passen les grans infraestructures de comunicació.  

Envoltant la Depressió Litoral Catalana a l’Alt Penedès, al sud, trobem la segona 

formació que és la Serralada Litoral Catalana, amb el massís del Garraf, les serres de 

l’Ordal, Olèrdola, i el massís del Puig de l’Àliga. Al nord hi trobem la tercera formació 

principal que és la Serralada Prelitoral Catalana, amb la serra d’Ancosa, les serres de 

Mediona, de Font-Rubí, i el massís de Montmell.   

 

Figura A03.1 Esquema de relleu de L’Alt Penedès. 
 

Sant Pere de Riudebitlles es troba a la Depressió Prelitoral Catalana, però molt proper 

a la Serralada Prelitoral, a les serres de Mediona. 

La Depressió Prelitoral Catalana és una  de les grans unitats de relleu de Catalunya. 

Situada entre les dues Serralades Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la 

Serralada Prelitoral, que la flanquegen pel sud-est i el nord-oest, respectivament, 

forma un corredor natural entre ambdues d'uns 100 km de llarg i uns 20 km d'amplada. 
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La depressió comprèn les comarques naturals del Vallès i el Penedès, així com part 

del Baix Llobregat, i la travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les 

principals falles de la serralada Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. 

L'origen de la depressió és tectònic i correspon a un bloc enfonsat en relació als que 

formen les dues serralades.  

La Depressió Prelitoral Catalana està composada per quatre compartiments d'evolució 

relativament autònoma. El bloc del Camp del Penedès es troba omplert per uns dos 

milers de metres de dipòsits miocènics, plegats a les vores, on entren en contacte amb 

conglomerats al nord i amb calcàries al massís de Garraf. 

Així doncs, la plana de la comarca està bàsicament formada per sediments del Terciari 

i del Quaternari  que comprenen la major extensió dels termes municipals de 

Vilafranca del Penedès, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del 

Penedès, Les Cabanyes, etc, els quals són dipositats damunt d’uns altres sediments 

miocènics que emergeixen en bona part dels termes de Sant Pere de Riudebitlles, 

Sant Quintí de Mediona, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i el Monjos, 

Vilobí del Penedès, El Pla del Penedès, Puigdàlber, etc. 

 

 

Figura A03.2. Mapa geològic de l’Alt Penedès. 
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2.2 Litologia 

A la zona de projecte trobem, com a la resta de la Plana de la comarca, sediments del 

Terciari i del Quaternari. Hi ha una capa més antiga del Miocè, o sigui, del Neogen del 

Terciari, on trobem els següents materials geològics: 

- NMca. Conglomerats de color gris amb matriu argilosa sense cimentar. 

Aragonià superior-Vallesià (Miocè) 

- NMag. Argiles, gresos i conglomerats de tonalitats rosades. Serraval·lià-

Vallesià (Miocè). 

Els conglomerats de color gris es troben en terrenys més elevats que les argiles, 

gresos i conglomerats de tonalitats rosades, i són cronològicament lleugerament 

posteriors. 

Entre mig d’aquesta capa del Miocè més extensa, sobretot al voltant del riu Bitlles, 

apareix un material geològic del Quaternari, i per tant més recent, corresponent al 

Plistocè. Aquest dipòsit quaternari correspon a l’erosió i sedimentació sense gaire 

recorregut del materials d’un substrat terciari molt proper. En ell, hi trobem els 

següents materials geològics: 

- Qt2. Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè terminal. 

- Qt3. Terrassa fluvial. Graves, sorres i lutites. Plistocè superior. 

- Qg. Peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls 

al·luvials) Plistocè.  

 

 

Figura A03.3. Mapa geològic de l’àmbit del projecte. 
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2.3 Tectònica 

Estudiar l’evolució geològica del Penedès és fonamental per entendre la tectònica de 

l’àrea d’estudi d’aquest Projecte. Com ja s’ha comentat, el context regional situa el 

projecte en una gran plana oberta pels seus costats Nord-est i Sud-oest mentre que 

resta limitada pels altres dos costats pels relleus de la Serralada Litoral al Sud-est, i 

pels de la Serralada Prelitoral al Nord-oest, dins del Sistema Mediterrani Català. 

Aquesta orientació de la fossa té a veure amb unes grans falles de marge de direcció 

NE-SO que la delimiten, que es van produir durant l’anomenat Plegament Alpí, i que 

són les principals responsables del seu origen,  ja que van enfonsar part dels materials 

paleozoics i mesozoics a gran fondària, que en alguns llocs arriba a més de 3.000 m 

de profunditat; és el substrat de la depressió. 

Aquest origen tectònic, que ha arribat a afectar profundament el substrat rocallós, no 

sols ha condicionat els marges de la depressió sinó que també ha condicionat el seu 

rebliment posteriorment. Durant el Neogen, es van produir esglaonadament diferents 

intrusions marines, que van aprofitar aquest corredor per a reblir aquesta plana. 

Aquestes intrusions són degudes a pulsacions tectòniques que feren avançar i 

enretirar el mar en varies ocasions. Aquestes capes de les diferents intrusions estan 

separades per materials continentals provinents de l’erosió constant dels marges de la 

depressió. Tots aquets sediments cenozoics neògens pertanyen al període del Miocè i 

Pliocè i son coetanis amb el progressiu enfonsament de la fossa. Tota aquesta activitat 

tectònica sedimentària, va quedar reflectida en els contactes entre les diferents 

formacions rocalloses mitjançant discordances erosives i angulars.  

Un cop enretirada la darrera intrusió marina, una nova pulsació tectònica va provocar 

que en l’actualitat estiguem en un període d’ excavació, que ha posat al descobert els 

materials precedents, degut a un descens del nivell de base dels rius.  

L’activitat tectònica va continuar i transversalment al Sistema Mediterrani Català es 

van fer unes fractures transcorrents, d’orientació Nord-oest a Sud-est, que delimiten la 

depressió en diferents blocs i que son aprofitades per grans rius com el Llobregat, per 

travessar les Serralades Prelitoral i Litoral, i arribar al mar. En l’actualitat encara es 

manifesten petits terratrèmols, que afegit a la manifestacions de les fonts termals, 

indiquen que ens trobem en una zona tectònicament activa.  

Les fractures de marge que provocaren l’enfonsament dels materials bassals, dels 

materials de la plana de la fossa, no ho feren de manera simètrica, sent el marge NO 

la zona més profunda com es pot veure en la figura A03.4. Això, afegit al fet que 

tampoc ho feren amb un salt únic, ha condicionat, i condicionen actualment, les 
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diverses variacions que trobem dins dels sediments i les alineacions de les xarxes 

fluvials actuals. 

 

Figura A03.4. Tall transversal a la fossa del Vallès-Penedès per l’Alt Penedès. 

A part de les grans fractures de marge que afecten a la fossa del Vallès-Penedès, a 

petita escala aquesta direcció de fractures queda reflectida en una família de falles 

paral·leles que trobem a tota la cartografia, reflexa de les fractures situades en 

profunditat. D’aquesta mateixa manera, trobem la família de les fractures paral·leles a 

les falles trancorrents que afecten transversalment a la fossa.  

 

Figura A03.5. Model tectònic regional. 

Recapitulant, les principals famílies de direccions són:  

- NE-SO: són les paral·leles a les fractures principals, responsables del 

enfonsament esglaonat dels materials del sòcol. Són falles normals amb una 

component de salt d’un dels llavis molt acusat.  



Annex 03. Geologia i geotècnia 

11 

 

- N-S: fractures de salt vertical relacionades amb els moviments inicials de 

l’obertura de la fossa. Són un reflex de les fractures de sòcol, fet aprofitat 

localment per la xarxa fluvial.  

-  NNE-SSO: també relacionades amb les fractures de marge, amb una certa 

component de desplaçament horitzontal.  

- NO-SE: són les secundàries a les grans fractures transcorrents que afecten a 

la fossa.  

- ONO-ESE: falles associades a les fractures precedents.  

  

2.4 Sismicitat 

Segons la Norma de Construcción Sismorresistente Española, la NCSE-02, la 

perillositat sísmica del territori es determina gràcies al Mapa de Perillositat Sísmica. 

En aquest mapa s’indica (expressada en relació al valor de la gravetat g), l’acceleració 

sísmica bàsica ab, valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del 

terreny corresponent a un període de retorn de 500 anys, conegut com a Peak Ground 

Acceleration (PGA). També s’hi exposa el coeficient de contribució K, que té en 

compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols esperats en la perillositat 

sísmica de cada punt. 

Com es pot observar en la figura següent, el valor de l’acceleració sísmica bàsica, en 

la zona d’estudi es situa entre 0,04g i 0,08g. Com la Norma és d’obligada aplicació en 

els municipis amb ab igual o superior a 0,04g, s’haurà d’aplicar la normativa. Com per 

als càlculs ens interessa el valor exacte, consultarem les dades dels municipis 

afectats, Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit, en el BOE número 244. En ambdós 

casos la ab és de 0,04g, i el coeficient de contribució K de 1. 
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Figura A03.6. Mapa de perillositat sísmica segons la NCSE-02 

 

2.5 Geomorfologia 

Les formes del relleu constitueixen un complex entramat geomorfològic que és el 

resultat, per un costat, del dinamisme intern (tal i com s’ha comentat en l’apartat 2.3 

Tectònica), i per l’altre de la feina modeladora de les forces externes que actuen des 

de l’atmosfera (agents atmosfèrics, processos d’erosió climàtics, etc.) i de la hidrosfera 

(corrents fluvials, torrencials, etc.). 

Al llarg d’una història geològica que ha conegut el pas de molts milions d’anys, s’han 

succeït períodes d’orogènesi, una alternança de fases de compressió i distensió 

tectònica, on s’han aixecat i format els relleus muntanyencs i de sedimentació, 

respectivament a cada fase. 

D’aquesta manera, s’han format estructures geològiques com són els diferents tipus de 

plegaments que s’observen en els sistemes muntanyencs (Serralada Litoral i Prelitoral) 

i la formació de conques deprimides reomplertes de sediments amb disposició 

predominantment horitzontal (Depressió Central).           
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Les diferents litologies presents a la zona d’estudi, han evolucionat de forma diferent 

davant l’erosió en funció de les seves propietats físiques i químiques, de tal manera 

que a l’actualitat, els diferents àmbits litològics de la regió ofereixen paisatges 

rarament diferenciats. Per altra banda, les condicions climàtiques que s’han succeït al 

llarg de la historia geològica han estat molt diferents, produint-ne també diversos 

sistemes morfogenètics que han produït una gran varietat de formes heretades del 

passat, de les que perduren amb més força les resultants de les èpoques àrides i 

seques del final del Terciari i de les etapes més fredes del Quaternari. 

La zona objecte d’estudi, per on discorre la traça, correspon a una morfologia que 

situaríem entre suau i ondulada. Cal destacar, però pendents de terreny superior al 

20% en uns petits pujols al sud del municipi, i tot el voltant del riu Bitlles i del torrent de 

Guilló. Aquests cursos fluvials queden deprimits respecte la resta del territori, ja que 

han excavat el sòl del miocè, i en el cas del Bitlles, a més, ha format meandres. 

 

2.6 Hidrogeologia  

Una de les característiques més rellevants de la forma física de l’Alt Penedès és la 

disposició fluvial en relació perpendicular a les dues serralades que limiten la comarca. 

La direcció de la xarxa a nord-est i sud-oest, té la divisòria d’aigües en el centre de la 

plana. 

La xarxa hidrogràfica té poca rellevància per l’escassetat dels cabals i el caràcter 

intermitent de la majoria dels corrents molt condicionats pel règim pluviomètric. Molts 

dels corrents que creuen la comarca estan habitualment secs i porten aigua amb les 

pluges fortes. 

La xarxa està bàsicament formada per dos rius, l’Anoia i el Foix. Sant Pere de 

Riudebitlles pertany a la conca de l’Anoia, ja que el riu Bitlles és afluent de l’Anoia. La 

conca de l’Anoia, formada per l’Anoia, el Bitlles, la riera de Labernó, i tots els seus 

torrents i rieres secundàries, està bastant influenciada per les alienacions tectòniques, 

amb forts canvis de direcció dels cursos d’aigua. 

El riu Anoia que neix a Calaf, i que desemboca al Llobregat a l’alçada de Gelida, 

només passa 10km per l’Alt Penedès. Per St. Sadurní d’Anoia, rep el riu Bitlles, que 

neix al municipi de la Llacuna, i passa per Mediona, St. Quintí de Mediona, St. Pere de 

Riudebitlles, Terrasola, Lavit i St. Sadurní d’Anoia. El Bitlles té diversos afluents, 

diferents torrents, destacant a l’alçada de St. Pere de Riudebitlles, el torrent del Torró 

pel marge esquerre i el torrent de Guilló pel marge dret. 
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Pel que fa referència als aqüífers, l’Agència Catalana de l’aigua (ACA) té caracteritzat i 

estudiat un tot al llarg del riu Anoia i del Riudebitlles. Aquesta massa d’aigua és un 

dels aqüífers detrítics neògens i quaternaris del Penedès. Aquests aqüífers al·luvials 

tenen una petita extensió lateral (alguns centenars de metres) com a màxim i una 

profunditat mitja de 6 a 8 m i màxima entre 15 i 20 m. Son dipòsits al·luvials constituïts 

principalment per graves i conglomerats en una matriu sorrenca - llinosa. Els límits de 

la massa d’aigua coincideixen amb els límits geològics de les formacions quaternàries 

que constitueixen els al·luvials. La superfície piezomètrica segueix a grans trets la 

topografia dels cursos dels rius. Únicament en zones on hi ha pous de bombeig que 

exploten aquest aqüífer es poden donar petits cons. La circulació predominant és de 

tipus porós. La recàrrega és principalment per infiltració de la precipitació, però també 

es recarrega per aportacions laterals dels aqüífers miocens de la depressió del 

Penedès. L’aqüífer descarrega al riu Anoia i probablement una part per flux subterrani 

cap al Llobregat. 

 

 

3. CONTEXT GEOTÈCNIC 

 

3.1 Caracterització geotècnica 

Dins d’aquest apartat es presenta una descripció general de les característiques 

geotècniques dels principals materials presents en la zona. La competència i 

adequació dels materials que es defineixen s’han de prendre en termes qualitatius, ja 

que es requeriria un estudi geotècnic complert per a una correcta definició del projecte.  

La determinació fiable dels paràmetres geotècnics necessaris en el projecte d’una 

variant exigeix la realització d’un reconeixement del terreny exhaustiu: in-situ i al 

laboratori mitjançant diferents assaig, entre els quals s’hi haurien d’incloure:  

- Sondeigs mecànics: permeten la investigació dels talussos projectats en les 

zones de materials menys adequats. Sobre les mostres inalterades que 

s’extrauen es poden obtenir els paràmetres geotècnics necessaris.  

- Sondeigs superficials: els sondeigs poc profunds a tota la traça de la carretera 

han de permetre conèixer la capacitat portant de l’explanada. La presa de 

mostres seria necessària per a la seva identificació, així com la realització 

d‟assaigs Proctor i de CBR, humitat natural, contingut de sulfats, expansivitat, 

contingut de guixos, índex de col·lapse, etc.  
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- Sondeig sísmics: aquests assaigs permetrien conèixer la ripabilitat dels 

materials en les zones previstes de desmunt.  

- Estudis d’aprofitament dels materials provinents de desmunt: són necessaris 

per a decidir la necessitat de punt de préstec de materials i abocadors.  

Davant la impossibilitat de realitzar personalment aquest tipus de reconeixements per 

dur a terme la realització del projecte, s’obtindran les conclusions i resultats d’aquest 

capítol realitzant una estimació segons la tipologia del material que conforme l’àrea del 

projecte. En cas dur a terme el projecte, seria adient realitzar tots els anàlisis i assajos 

pertinents i revisar els resultats obtinguts i presentats a continuació. 

 

3.2 Classificació de sòls 

En aquest estudi s’ha seguit la classificació de materials proposada a l’article 330 del 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3) 

publicat del Ministeri de Foment, on es diferencien els següents tipus:  

Sòls seleccionats 

Es consideren com a tals aquells que compleixen les següents condicions: 

• Contingut en matèria orgànica inferior a 0,2% (UNE 103.204). 

• Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior a 0,2% (NLT-114). 

• Grandària màxima no superior a 100 mm de diàmetre. 

• Tant per cent que garbellat pel tamís 0,40 UNE inferior a 15%, o en cas contrari 

compleixi totes i cadascuna de les condicions següents: 

- garbellat pel tamís 2 UNE, menor a 80%. 

- garbellat pel tamís 0,40 UNE, menor a 75%. 

- garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor a 25%. 

- límit líquid inferior a 30% (UNE 103.103). 

- índex de plasticitat inferior a 10% (UNE 103.103 i 103.104). 

Sòls adequats 

Es consideren com a tals els quals no podent ser classificats com sòls seleccionats 

compleixin les condicions següents: 

• Contingut en matèria orgànica inferior a 1% (UNE 103.204). 

• Contingut en sals solubles en aigua, incloent el guix, inferior a 0,2% (NLT-114). 

• Grandària màxima no superior a 100 mm de diàmetre. 

• Garbellat pel tamís 2 UNE, menor a 80%. 

• Garbellat pel tamís 0,080 UNE, menor a 35% 
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• Límit líquid inferior a 40% (UNE 103.103). 

• Si el límit líquid es superior a 30%, l‟índex de plasticitat serà superior a 4%. 

Sòls tolerables 

Es consideren com a tals els quals no podent ser classificats com sòls seleccionats ni 

adequats, compleixen les condicions següents: 

• Contingut en matèria orgànica inferior a 2% (UNE 103.204). 

• Contingut en guix inferior a 5%. 

• Contingut en sals solubles diferents del guix inferior a 1%. 

• Límit líquid inferior a 65%. 

• Si el límit líquid es superior a 40%, l’índex de plasticitat serà més gran del 

setanta-tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid 

(IP>0,73·(LL-20)). 

• Assentament a l’assaig de col·lapse inferior a 1% (NLT-254). 

• Inflament lliure inferior a 3% (UNE 103.601).  

Sòls marginals 

Es consideren com a tals els sòls que no podent ser classificats en cap de les 

tipologies anteriors, per l’incompliment d’alguna de les condicions indicades, 

compleixen les següents condicions: 

• Contingut en matèria orgànica inferior a 5% (UNE 103.204). 

• Inflament lliure inferior a 5%. 

• Si el límit líquid és superior a 90% l‟índex de plasticitat serà inferior al setanta-

tres per cent del valor que resulta de restar vint al límit líquid (IP<0,73·(LL-20)). 

Sòls inadequats 

Es consideren sòls inadequats: 

• Els sòls que no es poden incloure en les categories anteriors. 

• Les torbes i altres sòls que continguin materials o orgànics tals com soques, 

branques, etc. 

• Tots aquells sòls que puguin resultar insalubres per a les activitats que sobre 

els mateixos es desenvolupin. 

El fet de no poder realitzar els sondeigs exposats en el punt anterior, fa que no 

disposem de les dades completes per classificar el material present en l’àrea del 

projecte dins d’una d’aquestes tipologies de sòls. Malgrat això, podem de seguir les 

disposicions presents en el ja esmentat “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per 

a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, i més concretament el seu article 330, modificat 

segons la “Ordre Circular 36/200”, en vigor des del 1 de Març del 2000, on els terrenys 
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naturals són descrits i classificats en 5 grups, tal i com es mostra en la taula que ve a 

continuació: 

Nivell Material Descripció Classificació PG3 

1r Reblerts antròpics Materials visibles des de superfície, 
sorres i graves amb matriu llimosa, alt 
contingut en matèria orgànica i altament 
alterats 

Inadequats / 
Marginals 

2n 
Sòls superficials 

3r 
Graves i còdols del 

plistocè 

Comprenen les unitats Qv2, NQt2 i 
NQt3; amb classificació diferent 
depenent dels assajos químics (sals 
solubles, matèria orgànica, etc.) 

Seleccionats ( en la 
majoria de casos) 

Adequats (en deter-
minades zones) 

4rt 

 

Argiles llimoses 
amb gravetes 

Correspon a la unitat QcoN, amb 
característiques similars, però superant 
els límits de contingut en fins i matèria 
orgànica 

Tolerables 

5è 

 

Lutites amb 
intercalacions de 

gresos 

Estrat corresponent a la unitat POmgc4, 
amb comportament de roca tova i 
inflaments límits superior als materials 
tolerables 

Inadequats / 
Marginals 

 
Taula A03.1 Classificació dels materials segons el PG3. 

 

Recordem que en l’àmbit del projecte tenim sòls del Plistocè, del període Quaternari, 

(Qt2, Qt3 i Qg), i que són per tant, segons la taula, sòls seleccionats, o en el pitjor dels 

casos, sòls adequats. Els altres sòls presents que són del Miocè, o sigui, del Neogen 

del període Terciari, (NMca i NMag), han de ser considerats com a sòls tolerables. 

 

3.3 Categoria de l’esplanada 

D’acord amb la Ordre Circular 10/02 sobre seccions de ferms i capes estructurals de 

ferms, les possibles combinacions de que disposarem per a l’obtenció de la categoria 

d’esplanada desitjada (considerem E2 o E3) en funció del tipus de material subjacent 

en el desmunt vénen recollides a la figura A03.7. Convé destacar que la norma fixa 

d’altres combinacions igualment vàlides, escollint les exposades a continuació en base 

a criteris de disponibilitat de materials. 

Aquesta figura ens permet tant determinar les capes com els gruixos necessaris de 

sòls en funció del tipus de terreny present en zones de desmunt, o nucli de terraplè 

construït en zones de terraplè. Donat que com ja hem dit, els materials a la zona de 

projecte presenten una classificació mínima de sòls tolerables, segons el “Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, es 

poden considerar com a aptes per a constituir una base d’assentament de terraplè 
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com a fonament i nucli, una vegada realitzat el desbrossament de la superfície i 

l’eliminació de la capa de terra vegetal. En la segona columna apreciem les opcions de 

sòls i els seus gruixos per a assolir la categoria d’esplanada desitjada. Cal afegir que 

d’acord amb les prescripcions del PG3, els sòls inadequats i marginals només es 

podran utilitzar si s’estabilitzen amb calç o ciment per a aconseguir un sòl tipus S-

EST1 o S-EST2. 

 

Figura A03.7.Tipus de sòls per a assolir una categoria d’esplanada segons el PG3 

 

3.4 Desmunts 

Els factors que afecten l’estabilitat dels talussos dels desmunts depenen de la 

resistència pròpia del material (cohesió, angle de fregament intern, densitat,...) i del 

disseny de l’excavació (alçada del talús, angle d’inclinació, provisionalitat dels talls,...). 

Les solucions d’estabilitat, per tant, hauran de combinar procediments de disseny 

d’excavació i contenció en funció de cada tipus de material. La solució constructiva a 

escollir ha d’assolir un factor de seguretat superior o igual a 1,2 (FS > 1,2) que es 

calcula com el quocient entre les components estabilitzadores i les components 

tendents al desequilibri. 

Els talussos en desmunt, de forma general, es poden considerar estables amb angles 

de tall a partir de 1H:2V. En la coronació del desmunt, en el gruix de la capa d’alteració 
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superficial, es recomana que sigui 3H:2V. És desaconsellable la realització de bermes 

intermèdies, doncs al generar un pla de discontinuïtat, ajudarien a l’entrada d’aigua al 

talús. Es recomana, precisament, per disminuir l’aigua al talús, la realització d’una 

cuneta en la coronació del mateix. 

En els talussos de d’alçada igual o superior a 5 metres es recomana l’execució d’una 

cuneta de peu, per recollir els materials de la superfície del talús que s’erosionin i 

caiguin, i evitar que arribin a la calçada. La cuneta en qüestió s’haurà de dissenyar 

amb l’amplada suficient per permetre l’accés i circulació de la maquinària necessària 

per la seva neteja. 

Per altra banda, en el disseny dels talussos no seria necessari l’ús d’elements de 

subjecció, tipus bolons, ancoratges, etc.., adoptant-ne el criteri de recomanar, en tot 

cas, un augment en la inclinació del talús sense tractaments addicionals, si els assaigs 

de camp o sondeigs recomanen un augment de la seva estabilitat 

És de preveure que tot el material quaternari, tant l’al·luvial del plistocè, com el del 

Miocè, es pugui excavar amb mitjans mecànics d’alts rendiment, com per exemple 

grans giratòries. Podria ser necessari l’ús de martell en algun tram de conglomerat o 

gres del Miocè, però en cap cas seria necessària l’excavació amb explosius en aquest 

tipus de terreny.  

 

3.5 Terraplens 

Els talussos en terraplè podran tenir un pendent  3H:2V. L’angle de 3H:2V recomanat 

per talussos definitius en terraplè s’ha pres tenint en consideració tant la seva pròpia 

estabilitat, com sobretot la viable revegetació amb hidrosembra dels talussos. També 

ajudarà a evitar els problemes d’erosió regressiva (xaragalls) que es puguin produir 

per l’escolament d’aigües superficials.  

Un cop realitzat el desbrossament de la superfície i l’eliminació de la capa de terra 

vegetal, s’ha de valorar l’aprofitament del material provinent de les excavacions dels 

desmunts per a la formació dels terraplens.  

Com ja s’ha vist en el punt 3.3 categoria d’esplanada, fàcilment es podrà reutilitzar el 

material provinent dels desmunts classificat com a tolerable com a nucli dels 

terraplens. Els sòls de més qualitat, adequats i seleccionats provinents dels desmunts, 

s’empraran al llarg de tot el traçat per a les capes superiors de l’esplanada. 
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3.6 Terra vegetal 

Al llarg de la traça de la variant, aquesta travessa boscos, i sobretot terreny de conreu. 

Podem estimar com a 20cm l’espessor mig de gruix de terra vegetal que serà 

necessari enretirar al llarg de tot l’àmbit del projecte, i que s’haurà de portar a 

abocador. 

 

4. MOVIMENT DELS MATERIALS 

 

4.1 Pedreres 

Per assegurar el subministrament de tot el material seleccionat necessari per a la 

construcció de la variant, s’han de localitzar les pedreres i graveres properes a l’àmbit 

del projecte. Per això, s’ha realitzat una cerca d’aquestes extraccions en la web del 

Departament de Medi Ambient 

A la següent taula s’exposen les dades de les empreses explotadores de les pedreres 

més pròximes a la zona del projecte: 

Nom Material explotat Telèfon Distància 

Gravera de St. Sadurní d’Anoia Àrid sílice, sorres i graves 93 818 34 78 9 km 

Pedrera d’Olèrdola Àrid calcari, escullera 93 890 25 88 19 km 

Pedrera Cal Tita - Cervelló Àrid calcari 93 520 09 50 24 km 

Pedrera d’Orpí Àrid calcari 93 891 29 59 27 km 

Pedrera d’Olesa de Bonesvalls Àrid calcari 93 898 41 40 30 km 

Pedrera de Begues Àrid calcari 93 639 01 49 33 km 

 
Taula A03.2. Dades i distàncies de les graveres i pedreres properes a l’obra. 

 

4.2 Plantes de formigó  

També és interessant conèixer la ubicació de les fonts de subministrament de formigó. 

Per això, en aquest apartat s’exposen les dades de les plantes de formigó més 

properes a l’àmbit del projecte: 
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Fabricant Ubicació Telèfon Distància 

Portland Valderrivas - Uniland Planta d’Olèrdola 93 890 26 80 19 km 

Portland Valderrivas - Uniland Planta de Piera 93 776 03 16 19 km 

Portland Valderrivas - Uniland Planta d’Òdena 93 804 44 43 23 km 

Promsa Planta d’Igualada 93 803 36 93 23 km 

Hanson Planta d’Abrera 93 209 51 66 30 km 

Portland Valderrivas - Uniland Planta d’Olesa 93 898 41 40 34 km 

Lafarge Planta del Papiol 93 673 13 79 40 km 

 
Taula A03.3. Dades i distàncies de les plantes de formigó properes a la variant. 

 

 

4.3 Plantes d’aglomerat 

El darrer material d’aportació necessari en grans volums, és l’aglomerat asfàltic. 

Seguidament, s’exposen les dades de les plantes d’aglomerat més pròximes a la zona 

del projecte:  

Fabricant Ubicació Telèfon  Distància 

Asfaltos Augusta L’Ordal, pedrera el telégrafo 93 736 93 63 23 km 

Pabasa Cervelló, pedrera Cal Tita nº1 93 736 36 36 24 km 

Asvisal Olesa de Montserrat 902 33 66 22 34 km 

 
Taula A03.4. Dades i distàncies de les plantes d’aglomerat properes a l’obra. 

 
 

4.4 Abocadors 

El material excedent de l’obra que no s’ha pogut reemprar en la mateixa, pot aprofitar-

se per al reompliment de les explotacions d’àrids on encara no s’ha iniciat la 

restauració, per a la restauració simultània a l’explotació de les diferents graveres i 

canteres actualment en funcionament o bé per restaurar les explotacions en estat 

d‟abandonament. 

A la taula següent s’exposen les dades de les instal·lacions per a la gestió de runes i 

altres residus de la construcció, més properes a l’àmbit del projecte i localitzades a 

través de la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 
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Codi gestor Nom instal·lació Telèfon contacte Distància 

E-1035.08 Dipòsit controlat de Subirats 97 788 13 45 16 km 

E-657.99 Dipòsit controlat d’Olèrdola 93 414 74 88 19 km 

E-643.99 Dipòsit controlat de Vilanova i la Geltrú 93 893 09 75 30 km 

E-676.99 Dipòsit controlat d’Esparreguera 93 586 46 44 33 km 

E-921.06 Dipòsit controlat del Papiol 93 673 18 42 40 km 

 
Taula A03.5. Dades i distàncies dels abocadors propers a l’àrea del projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex té per objectiu estudiar la climatologia i la hidrologia de l’àmbit del 

projecte, caracteritzant-les de forma detallada i minuciosa, per les repercussions que 

comporten en la realització del projecte. Per exemple, la temperatura mitja estival i la 

pluviometria són determinants en el disseny del tipus de ferm i dels materials 

bituminosos a emprar. La climatologia i la hidrologia també són fonamentals en el 

disseny de les obres de drenatge que permeten per una banda l’evacuació i  

canalització de les aigües pluvials recollides en les conques incidents, i per altra, dels 

elements de drenatge longitudinals i transversals per evacuar l’aigua de la calçada. 

Pel disseny de les elements de drenatge de les aigües dels torrents o rius incidents, 

s’ha determinar un cabal d’avinguda del curs fluvial associat a un determinat nivell de 

risc d’ocurrència, i en conseqüència definir la geometria de la infraestructura que 

permeti el pas d’aquesta avinguda amb una sèrie de condicionants a disminuir els 

efectes sobre la pròpia infraestructura i a l’entorn fluvial afectat. Per a cadascuna de 

les conques hidrogràfiques que la traça de la nova variant de Sant Pere de Riudebitlles 

travessa, es determina el seu cabal d’avinguda també anomenat cabal de referència, 

que serveix com a base pel dimensionament del drenatge transversal i longitudinal 

necessari en el projecte. 

La metodologia d’estudi consisteix en els següents punts: 

1) Caracterització climàtica de la zona d’estudi. 

2) Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 hores corresponents 

a diferents períodes de retorn. 

3) Determinació dels coeficients de escorrentia de les conques, assignació de la 

precipitació a les conques i determinació dels cabals d’avinguda. 

4) Dimensionament de les obres de drenatge transversal i longitudinal 

necessàries. 

Per a la realització d’aquest annex s’han consultat els següents documents i 

publicacions: 

- “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”, de la Dirección General de Carreteras 

del Ministerio de Fomento. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular (1999)”. Amb aquesta 

publicació, la Dirección General de Carreteras proporciona de forma directa i 

per a tota la Península, les dades de precipitació màxima en 24 hores per a un 

cert període de retorn. D'aquesta forma, es simplifica el tractament de llargues 
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sèries de cabals mitjos proporcionats per estacions d'aforament de cada conca, 

i la utilització de mètodes hidrometeorològics que precisen conèixer la llei 

“precipitació-durada” i la determinació de la qual exigeix un treball considerable. 

- “Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes”, de la Junta 

d’Aigües, Generalitat de Catalunya. 

- “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

- “Recomanacions i criteris de disseny de les obres de fàbrica”, facilitats per 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 

- “Recomanacions tècniques per al disseny de infrastructures que interfereixen 

amb l’espai fluvial”, Agència Catalana de l’Aigua (ACA). 

- “Anuario de aforos”, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX). 

 

2. CLIMATOLOGIA 

 

En aquest apartat es descriuen les dades climatològiques necessàries per a l’estudi 

hidrològic i per al dimensionament de les obres de drenatge a executar.  

A grans trets, el clima de la comarca de l’Alt Penedès és mediterrani continental amb 

estius secs i calorosos i hiverns temperats, amb temporades força plujoses amb 

l’acabament d’ambdues estacions. A continuació es concreten les principals 

característiques de la climatologia de la zona d’estudi. 

 

2.1 Temperatura 

La temperatura mitja mensual a Sant Pere de Riudebitlles és de 15,2ºC, situant-se 

durant l’hivern en uns valors compresos entre 7 i 11 ºC, i durant l’estiu entre 20 i 24ºC. 

Hi ha una oscil·lació tèrmica mitja entre l’estiu i l’hivern que es situa al voltant de 20ºC.  

La temperatura màxima pot superar els mesos de juliol i agost els 35ºC, i les mínimes 

baixen més de una vintena de nits dels mesos hivernals a valors negatius. En canvi, 

durant els mesos de primavera i tardor, les temperatures són més suaus amb valors 

mitjos que es situen entre els 10 i els 20 ºC. És durant aquests mesos quan es fa més 

aconsellable desenvolupar, des del punt de vista de temperatures, els treballs de 

formigonat i la major part dels treballs que requereixin un mà d’obra més intensiva. 
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A continuació s’adjunten dades de temperatura mensual de l’any 2013 de l’estació 

meteorològica de Canaletes, adjacent al municipi, facilitades pel Servei Meteorològic 

de Catalunya, on TNm és la temperatura mínima mitjana i la TXm és la temperatura 

màxima mitjana. 

 

 
Figura A04.1 Temperatures mitjanes mensuals (SMC)  

 

 

2.2 Precipitacions 

En el clima mediterrani les precipitacions es concentren a la primavera i la tardor, 

mentre que l’estiu i l’hivern són estacions força seques. Dins de les estacions plujoses, 

però, les pluges poden estar repartides entre els 3 mesos, o bé concentrades en un 

únic mes. A més a més, cal remarcar que les situacions de  temporal de llevant, típic 

d’aquesta zona, poden provocar pluges quantioses i permanents durant diversos dies 

consecutius. Les precipitacions són gairebé sempre en forma de pluja, i molt 

puntualment es presenten en forma de neu o de calamarsa. 

A continuació s’adjunten dades de precipitació mensual acumulada de l’any 2013 de la 

ja esmentada ’estació meteorològica de Canaletes. Com ja s’ha comentat, podem 

veure grans acumulacions mensuals en primavera o tardor, com per exemple, el mes 

de novembre del 2013 en què es van acumular més de 140 litres/m2. 
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Figura A04.2 Precipitació acumulada mensual (SMC)  
 

L’any 2013 la precipitació acumulada anual va ser de 633,8 litres/m2. La mitja anual es 

sol situar entre 500 i 700 litres/m2. Amb aquestes dades, es pot concloure que no es 

necessari la utilització d’una capa de trànsit drenant.  

 

3. HIDROLOGIA DE LES CONQUES AFECTADES 

En aquest capítol es determinen els paràmetres bàsics per al càlcul de cabals, les 

conques naturals intersectades pel traçat de la carretera i el càlcul dels cabals de 

projecte.  

Aquest cabal de projecte associat a cadascuna de les conques, i per tant a cadascuna 

de les obres de drenatge transversal, està relacionat amb la freqüència d’aparició, amb 

el seu període de retorn. Els períodes de retorn que s’han emprat i que s’exposen a 

continuació, són els establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que a més a 

més compleixen les exigències de la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial”: 

- Obres de drenatge transversal de tota tipologia (obres de fàbrica, tubs, ponts, 

viaductes, etc): període de retorn de 500 anys. 

- Drenatge longitudinal: període de retorn de 25 anys. 

 

3.1 Metodologia 

Per a calcular els cabals de projecte, emprem la metodologia exposada en la ja 

esmentada “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje superficial” i ens ajudem en la guia tècnica 
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“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada 

novament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La metodologia a aplicar consisteix 

doncs, en els següents punts: 

- Determinació de les conques, i dels usos del sòl en aquestes. 

- Càlcul de la precipitació màxima diària. 

- Càlcul del cabal de disseny. 

- Càlcul dels paràmetres de les avingudes 

  

3.2 Disseny hidrològic dels drenatges tranversals 

 

3.2.1 Caracterització de les conques  

La determinació de la superfície de les conques afectades per la variant, es fa a partir 

de la base topogràfica a escala 1/50.000 obtinguda a través de la pàgina web de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Es delimita l’àrea de cadascuna d’elles, a partir de 

les corbes de nivell, on el punt de mínima pendent, màxima separació entre corbes de 

nivell, ens marca el límit entre un curs d’aigua i l’adjacent. La suma de l’àrea de tots els 

cursos d’aigua que s’apleguen en una mateixa conca, aigües amunt de la intersecció 

amb la variant, ens dóna l’àrea total de la conca interseccionada. 

D’aquesta forma, s’han trobat 6 conques afectades travessades per la variant, per a 

l’alternativa de traçat escollida, la número 1. La superfície de totes elles es troben en 

els plànols de l’Apèndix al final d’aquest annex. En la taula següent es troben les 

característiques principals de les mateixes: 

Conca  Àrea (Ha)  Longitud del curs 
principal (m) 

Cota 
superior (m) 

Cota 
inferior (m) 

Pendent 
mitjà (%) 

1 8,46 477 357 262 19,92 

2 6,39 415 357 262 22,95 

3 26,91 920 351 261,5 9,73 

4 13,66 642 316 261 8,57 

5 9,31 391 319 265 13,81 

6 0,91 289 315 288 9,34 
 

Taula A04.1.Característiques principals de les conques afectades 

 

A més a més hi hauria una setena conca de gran extensió, que es la que es portaria 

les aigües fins al Torrent d’en Guilló. Com es veurà més endavant, com el torrent es 
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salva amb un viaducte de 150 metres a una cota per sobre d’aquest d’uns 25 metres, 

el viaducte ja és l’obra de drenatge i de per sí, ja està sobredimensionada. De la resta, 

la conca que es correspon amb el Torrent del Cuitor és la més extensa i que les 

números 4 i 5 alimenten el Torrent del Sabater. 

 

 

3.2.2 Càlcul de la precipitació de disseny  

Per començar, s’hauria de determinar la forma de ploure en l’àmbit del projecte. Les 

pluges, pel seu caràcter estocàstic, poden ser definides a partir d’una variable 

aleatòria, la precipitació diària màxima anual, Pd. En conseqüència, podem definir la 

precipitació caiguda en un dia (Pd)T associada a un període de retorn de T anys, com 

aquella precipitació que té una probabilitat P de ser superada o igualada per la 

precipitació diària màxima anual en un any qualsevol, de la següent manera:  

P � Pd ≥  �Pd�� � = 1
T 

 

Per a poder calcular-ho correctament, s’hauria d’analitzar una llarga sèrie històrica de 

totes les pluges caigudes a cada conca. No es disposa d’aquestes dades, ja que la 

informació és limitada tant geogràficament, dades de zones properes però no de la 

conca en qüestió, com temporalment, sèries històriques de pocs anys, inferiors als 

períodes de retorn que hem d’emprar. Cal afegir, a més, que la fiabilitat d’aquestes 

dades és limitada, sobretot en casos de grans tempestes, que és precisament el què 

més ens afecta. 

Superem aquests inconvenients gràcies a la publicació “Máximas lluvias diarias en la 

España peninsular”. En aquest document, es va aplicar la distribució SQRT-ETMAX a 

sèries de dades de com a mínim 30 anys de 1.545 estacions meteorològiques de 

l’Espanya peninsular. En els mapes resultants a l’annex de l’estudi, s’obté el valor 

promig de màxima precipitació diària anual, P̅, i el coeficient de variació, Cv, per a 

qualsevol punt de la península. El nostre mapa és la fulla 5-2, Barcelona-Ceret, que es  

mostra en la següent pàgina com a Figura A04.2. 

Totes les conques de la zona d’estudi es troben aproximadament a mig camí entre 

Vilafranca del Penedès i Igualada, entre les isolínies de 65 i 70 mm/dia de mitjana de 

precipitació màxima diària anual, i entre les isolínies de 0,45 i 0,44 de coeficient de 

variació. Interpolant s’obtenen: 

   P�  = 67,5 mm/dia 
Cv = 0,44 
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Figura A04.2 Mapa d’isolínies de precipitació màxima diària  
anual i de coeficient de variació.  

 

En la taula 7.1 del mateix document, “Máximas lluvias diárias en la España 

Peninsular”, s’obté el factor d’amplificació KT per a cada període de retorn, a partir del 

coeficient de variació, en aquest cas 0,44: 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

KT 0,898 1,270 1,541 1,915 2.220 2,556 2,892 3,372 

  
 Taula A04.2. Factors d’amplificació, per a cada període de retorn,i  

per a un coeficient de variació de 0,44. 
 

Amb el factor d’amplificació, i la mitjana de precipitació màxima diària anual, ja podem 

obtenir la precipitació màxima diària per a cada període de retorn, PT, aplicant: 

   PT = KT � P�   
 

T 2 5 10 25 50 100 200 500 

PT 66,76 85,73 104,02 129,26 149,85 172,53 195,21 227,61 

  
 Taula A04.3.Precipitació màxima diària per a cada període de retorn. 
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3.2.3 Càlcul dels cabals de disseny  

El mètode més utilitzat i que adopta la “Instrucció 5.2 I.C” del Ministeri de Foment 

és el mètode racional proposat per J.R. Temez. Aquesta és la formulació aplicada 

en el present annex en les diferents conques ja que és la que s’adapta millor a les 

conques de Catalunya, tot adoptant els coeficients correctors fixats per l’Agència 

Catalana de l’Aigua en el document “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”.  

El mètode racional es basa en l’aplicació de la fórmula racional amb la qual s’obté 

el cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d’intensitat determinada 

en una conca d’àrea i coeficient d’escorrentia coneguts. Aquest mètode suposa 

que hi ha gran regularitat espacial i temporal de les pluges, hipòtesi acceptable per 

a temps de concentració petits i per a avingudes en conques petites. En 

conseqüència, s’estableixen els següents límits per a l’aplicació del mètode 

racional, que es compleixen en les conques objectes d’estudi: 

- Conques de fins a  1.000 km2 

- Conques predominantment rurals 

- Temps de concentració inferiors a 24 hores  

El cabal que arriba a cada element de drenatge es calcula amb la fórmula següent 

a partir les dades de la corresponent conca associada: 

� = C � I � A
3,6 � K 

On: 

- Q és el cabal punta en m3/s. 

- C és el coeficient d’escolament, adimensional. 

- I és la màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h. 

- A és l’àrea de la conca en Km2. 

- K és el coeficient d’uniformitat, adimensional.  

 

a) Coeficient d’uniformitat, K: 

El coeficient d’uniformitat viaria segons els episodis, però el seu valor mig en una 

conca depèn fonamentalment del temps de concentració. Per a la seva estimació, en 

valors mitjos, s’utilitza la següent expressió que ha estimat el CEDEX 

experimentalment: 
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K = 1 + T� ,!"

T� ,!" + 14 

On Tc és el temps de concentració, mesurat en hores. 

 

b) Càlcul del temps de concentració, Tc: 

El temps de concentració, definit com el temps transcorregut entre l'inici de la pluja i 

l'establiment del cabal d'equilibri o també com el temps que triga en arribar a la secció 

de sortida la gota de pluja caiguda a l'extrem hidràulicament més allunyat de la conca, 

depèn de la longitud màxima que ha de recórrer l'aigua fins a la sortida de la conca i 

de la velocitat mitjana que adquireix dins de la mateixa. Per tant, depèn de les 

característiques del terreny, amb les quals, es determina el temps de concentració 

mitjançant la fórmula proposada per la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje Superficial”. 

També es pot determinar per la figura 2-3 de la mateixa Instrucción, per a fluxos 

difusos, no canalitzats. En el cas del drenatge transversal, però, a totes les conques 

afectades es pot suposar l'existència d'un flux canalitzat en aquests curs principal. 

Per a determinar el temps de concentració s'utilitza la fórmula del mètode de J.R. 

Témez, que aplica un coeficient reductor en funció del grau d’urbanització de la conca: 

- Conques rurals : tenen un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 

conca: 

T� = 0,3 # L
J&,!"'

&,()
 

- Conques urbanitzades: tenen un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea 

de la conca i urbanitzacions independents amb clavegueram de pluvials no 

unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de 

petita rugositat com el formigó. 

T� = 1
1 + *μ �2 − μ� � 0,3 # L

J&,!"'
&,()

 

 

- Conques urbanes: tenen un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 

conca i clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de 

petita rugositat. 

T� = 1
1 + 3 *μ �2 − μ� � 0,3 # L

J&,!"'
&,()

 

On:  
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- J és el pendent mitjà del curs principal 

- L és la longitud del curs principal en km 

- μ és el grau d’urbanització de la conca expressat en percentatge 

Totes les conques estudiades en aquest projecte són conques rurals, per lo que no és 

necessari determinar μ. 

 

c) Coeficient d’escolament, C: 

Una vegada que la precipitació arriba a la superfície del terreny, s'infiltra fins que les 

capes superiors del mateix es saturen. Posteriorment, es comencen a omplir les 

depressions del terreny i, al mateix temps, l'aigua comença a circular per la superfície. 

Si acceptem que durant la precipitació, o al menys una vegada assolit el cabal 

d'equilibri, no canvia la capacitat d'infiltració de la conca, el coeficient d‟escolament, 

que representa la part de la precipitació que no s'infiltra, s'obté amb l'expressió 

següent, utilitzada pel mètode del Soil Conservation Service (S.C.S.) adaptat a 

Espanya per J.R.Témez: 

C =  �P′/ − P′&� � �P′/ + 23 P′&�
�P′/ + 11 P′&�!   

On: 

- P’d és la màxima precipitació diària corregida pel factor de simultaneïtat en mm 

- P’0 és el llindar d’escolament corregit pel factor regional en mm. 

El coeficient d’escolament pren valors entre 0 i 1 i varia d’una conca a una altra i d’una 

pluja a una altra, en funció de les condicions d’humitat inicials. Pot variar molt a les 

conques petites en funció del tipus de sòl més o menys permeable, el pendent i els 

cultius. 

d) Precipitació diària corregida, P’ d: 

 La màxima precipitació diària corregida és la màxima precipitació diària associada a 

un període de retorn determinat, minorada per un factor corrector reductor: 

P′/ = 01 �  P/ 

On: 

- Pd és la màxima precipitació diària en mm 

- KA és el coeficient de simultaneïtat que prèn els següents valors: 

Si 3000 km2 > A > 1 km2   01 = 1 − 234 1
 "  

Si  A < 1 km2     01 = 1 

En el nostre projecte, totes les conques fan menys de 1km2, i per tant el valor del KA és 

per a totes elles és de 1. 
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e) Llindar d’escolament, P 0: 

El llindar d’escolament és la quantitat de pluja necessària per a què comenci a produir-

se escolament. El valor del llindar d’escolament d’una conca, i per a unes condicions 

donades d’humitat, depèn de la capacitat d’infiltració del tipus de sòl, de l’ús del sòl i 

activitats agràries, i del pendent del terreny. És per això, que en la taula 2.1 per a 

l’estimació inicial del llindar d’escolament de la “Instrucción 5.2-I.C. Drenaje 

Superficial”, apareixen aquestes variables, tal i com es mostra a continuació: 

 

Figura A04.3 Estimació inicial del llindar d’escolament.  
 

El grup de sòl (A-B-C-D) es dedueix a partir de la Figura A04.4 que apareix en la 

pàgina següent. 

En el nostre projecte, les conques afectades es trobarien en un terreny tipus NMca i 

NMag tal i com es pot comprovar en l’Ànnex anterior de Geologia i Geotècnia. 

Estaríem doncs, en un grup de sòl tipus C, com són cultius en filera i com la pendent 

és superior al 3%, i les característiques hidrològiques N (cultius segons corbes de 

nivell), deduïm un valor de llindar d’escolament de 8. 
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Figura A04.4 Clasificació de sòls pel que fa al llindar d’escolament.  
 

Aquests valors del llindar d’escolament han de ser modificats per tenir en compte 

l’estat d’humitat en el sòl. Segons les “Recomanacions Tècniques per als Estudis 

d’Inundabilitat d’Àmbit Local” de l’ACA, els multiplicarem pel coeficient corrector 1,30 

(anomenat multiplicador regional del paràmetre P0). Aquest coeficient corrector 

reflecteix la variació regional de la humitat habitual en el sòl al començament de pluges 

significatives i alhora inclou un sobredimensionament (de l’ordre del 100%) per a evitar 

sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes simplificacions del 

tractament estadístic de mètode hidrometeorològic, el qual ha estat contrastat en 

diversos ambients de la geografia espanyola. 

El valor del llindar d’escolament corregit P’0 pren llavors un valor de 10,4 per a totes les 

conques. 

 

f) Intensitat mitjana de precipitació, I t: 

La màxima intensitat mitjana de la precipitació en un interval de duració, per a un 

període de retorn determinat, es pot obtenir en funció de cada estació meteorològica 

utilitzada i de la distribució temporal de les seves pluges. La intensitat de pluja, 

corresponent al temps de concentració, s'obté en funció de la precipitació màxima 

diària, que es dedueix fixant un període de retorn i utilitzant lleis de distribució 

estadística. 
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Per al cas en què no es coneixen sèries pluviomètriques adequades per poder obtenir 

les corbes Intensitat-Duració-Freqüència (IDF) de la zona d'estudi, el mètode utilitza la 

corba adimensional IDF sintètica: 

56 = 57 �  # 5 
57

 '
!89,: ; 69,:

!89,: ;  
 

On: 

- Id és la màxima intensitat mitjana diària de precipitació corresponent al període 

de retorn considerat, i igual a P’d/24 en mm/h. 

- I1 és la màxima intensitat horària de precipitació que correspon a aquest 

període de retorn en mm/h. 

- t és la duració de l’interval al que es refereix la intensitat I, que es pren igual al 

temps de concentració en hr. 

El quocient  I1/Id que ens indica la torrencialitat de les pluges, ha estat regionalitzat a 

nivell nacional segons es mostra en el mapa d’isolínies elaborat per J.R. Témez. El 

valor per a la zona d’estudi és de 11: 

 

 

Figura A04.4 Mapa d’Isolínies I1/Id de J.R.Témez 
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3.2.4 Resultats 

Com l’objectiu es l’obtenció de cabals per a les obres de drenatge transversal, s’han 

realitzat tots els càlculs necessaris amb les fórmules i procediment exposats en el punt 

anterior, i per a un període de retorn de 500 anys, el més desfavorable, i que com ja 

s’ha dit, estableix l’ACA. S’exposen a continuació en un seguit de taules els valors 

obtinguts de totes les variables calculades: 

Conca  J L (km) Tc (h) K 

1 0,1992 0,477 0,2322 1,0114 

2 0,2295 0,415 0,2034 1,0097 

3 0,0973 0,920 0,4384 1,0248 

4 0,0857 0,642 0,3417 1,0183 

5 0,1381 0,391 0,2141 1,0103 

6 0,934 0,289 0,1832 1,0085 
 

Taula A04.5.Temps de concentració, Tc, i coeficients d’uniformitat, K. 
 

Conca A (km2) KA P’d (mm) P’d (mm) P0 P’0 C 

1 0,0846 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 

2 0,0639 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 

3 0,2691 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 

4 0,1366 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 

5 0,0931 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 

6 0,0091 1 227,61 227,61 8 10,4 0,8668 
 

Taula A04.6. Coeficient d’escolament, C, per a un període de retorn de 500 anys 

 

Conca  Tc (hr) P’d (mm) Id (mm/h) I1/Id I (mm/h) 

1 0,2322 227,61 9,48375 11 237,74 

2 0,2034 227,61 9,48375 11 254,74 

3 0,4384 227,61 9,48375 11 168,59 

4 0,3417 227,61 9,48375 11 193,43 

5 0,2141 227,61 9,48375 11 248,07 

6 0,1832 227,61 9,48375 11 268,77 
 

Taula A04.7. Màxima intensitat mitjana de precipitació, I, per a T de 500 anys 

 

Conca C I (mm/h) A (km2) K Q (m3/s) 

1 0,8668 237,74 0,0846 1,0114 4,8981 
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2 0,8668 254,74 0,0639 1,0097 3,9575 

3 0,8668 168,59 0,2691 1,0248 11,1953 

4 0,8668 193,43 0,1366 1,0183 6,479 

5 0,8668 248,07 0,0931 1,0103 5,6183 

6 0,8668 268,77 0,0091 1,0085 0,5939 
 

Taula A04.8. Cabal punta, Q, per a T de 500 anys 

 

4. OBRES DE DRENATGE 

 

4.1 Drenatge transversal  

En aquest apartat es dissenyaran les obres necessàries per donar continuïtat a les 

conques naturals intersectades per la variant. Un cop obtinguts els cabals de disseny 

per a cada conca, les obres de drenatge transversal corresponents es dimensionen a 

partir de la fórmula de Mannning: 

� = < � = =  1
> � ?@!/A � B /! � = 

On: 

- Q és el cabal de desguassat en m3/s. 

- V és la velocitat de l’aigua en m/s. 

- S és l’àrea de la secció en m2. 

- n és el coeficient de rugositat del material, o coeficient de manning. Per al 

formigó és 0,014. 

- RH és el radi hidràulic de la secció en m. (S/Pm) 

- Pm és el perímetre mullat 

- i és el pendent. 

 

S’han de dissenyar unes obres de drenatge tranversal que tinguin un cabal de disseny 

que permetin el pas del cabal punta de període de retorn 500 anys, i a més a més que 

compleixin tota una sèrie de criteris de disseny per a obres de fàbrica de l’Agència 

Catalana de l’Aigua, i de la Instrucción 5.2 IC-Drenaje Superficial.  

a) Pendent mínim del 0,5%. Un pendent inferior pot portar a problemes de 

sedimentacions de partícules en suspensió i sòlids, que provocarien una 

disminució de la secció útil de l’obra de drenatge. 
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b) Velocitat entre 0,5 m/s i 6 m/s. Velocitats menors poden portar novament 

problemes de sedimentacions, i velocitats majors poden provocar l’erosió i 

arrossegament de terres. 

c) Secció. En cas de seccions circulars, el diàmetre de l’obra de drenatge no pot 

ser inferior a 2 metres. En cas de seccions rectangulars, la secció mínima és 

de 2x2 m2. Aquestes seccions mínimes permeten tant accedir al seu interior per 

executar feines de neteja i manteniment, com el pas de fauna. Només es 

permeten seccions inferiors, si els cabals de disseny són inferiors a 3 m3/s, i 

sempre que compleixin els requisits establerts de proporció longitud/secció 

exposats en la Norma 5.2 IC-Drenaje Superficial. 

d) Sobreelevació inferior a 0,3 metres respecte la làmina d’aigua  en llera natural. 

e) Resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de 

l’obra i la clau de la mateixa superior a 0,5m. 

Afegir finalment, que les entrades i sortides a aquestes obres de drenatge 

transversal han d’estar convenientment protegides per evitar l’erosió del terreny. 

Amb els condicionants exposats anteriorment i amb la fórmula de Manning, es 

dissenyen col·lectors circulars de 2m de diàmetre per a totes les conques excepte 

la 5 que té un major caudal. En aquesta s’opta per un calaix rectangular de 3 

metres d’ample per 2 metres d’alçada: 

 

O.D PK Conca Tipologia i (%) Vmax (m/s) Q500 
(m3/s) Qmax (m3/s) 

1 0+045 1 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 4,8981 14,1363 

2 0+165 2 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 3,9575 14,1363 

3 0+630 3 Marc de 3x2m 1,00 5,0813 11,1953 30,4847 

4 0+830 4 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 6,4790 14,1363 

5 0+890 5 Circular Ø 2m 1,00 4,4997 5,6183 14,1363 

6 1+640 6 Circular Ø 2m  1,00 4,4997 0,5939 14,1363 

 
Taula A04.9. Característiques de les obres de drenatge transversal. 

 

 

4.2 Drenatge longitudinal 

4.2.1 Introducció 

En aquest apartat s’exposen els elements longitudinals que recullen l’aigua procedent 

de la plataforma, dels seus marges i dels desmunts, i la condueixen als punts 
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d’evacuació, bé de forma directa o bé a través de les obres transversals de drenatge 

de l’apartat anterior. 

De forma general, s’ha procurat dissenyar una xarxa o conjunt de xarxes que permetin 

evacuar l’escolament superficial de la plataforma i dels marges mitjançant un sistema 

de cunetes. Per al disseny de la xarxa s‟han tingut en compte els criteris respecte a la 

tipologia d’elements i característiques dels mateixos que es defineixen en la 

Instrucción de Carreteras 5.2 IC-Drenaje Superficial: 

- Orografia del terreny 

- Definició de les conques de desguàs estudiades 

- Tipus de seccions proposades 

- Característiques del traçat projectat 

Amb aquesta finalitat s’han definit una sèrie d’elements constitutius del drenatge 

longitudinal, tenint en compte les àrees dels marges d’aportació, els pendents locals 

associats a cadascun dels elements i trams, els possibles punts d’abocament i els 

períodes de retorn de disseny. Com ja s’ha comentat anteriorment, el període de retorn 

utilitzat per al disseny de drenatge longitudinal, segons les recomanacions de la 

Instrucción de Carreteras 5.2-IC, és de 25 anys. 

Es disposen els següents dispositius de drenatge longitudinal: 

- Cuneta de peu de desmunt o de plataforma: cuneta de recollida d’aigües d’una 

de les calçades i dels talussos en desmunt existents. 

- Cuneta de peu de terraplè: cuneta de sortida d’aigües quan es forma un punt 

baix en el perfil longitudinal. El pendent transversal del terreny és favorable a la 

formació de basses contra el terraplè de l’obra i no existeix cap obra de 

drenatge transversal per la qual evacuar el flux. 

- Baixant: sistema hidràulic que permet el pas d’un flux conduït per un terraplè i 

desguassar-lo a peu del terraplè. 

- Dren longitudinal: tub circular que es col·loca sota la cuneta en zones de 

desmunt per tal de recollir l’aigua que s’infiltra pel massís rocós o el sòl. Aquest 

tub està envoltat d’un geotèxtil, que només deixa passar l’aigua i reté les 

partícules que aquesta pugui contenir, i per una capa de grava, que permet 

filtrar millor l’aigua. 

Generalment, les cunetes actuen com elements d’intercepció, rebent lateralment 

l’aigua aportada per les superfícies adjacents. La seva capacitat es pot calcular amb la 

fórmula de Manning per a règim uniforme (on la pèrdua d’energia és deguda al 

fregament ambles parets), considerant com a cabal de càlcul el màxim que es 
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produeixi en el punt més baix o de final del tram, i considerant com a pèrdua de 

càrrega unitària el valor del pendent del fons. 

La capacitat d’una cuneta es pot augmentar incrementant el pendent longitudinal, 

l’ample del fons o la profunditat, i també millorant el coeficient de rugositat mitjançant 

revestiments. Quan s’obté una velocitat pròxima a la màxima admissible, és 

recomanable augmentar l’amplada del fons, per ser aquesta solució la que incrementa 

la velocitat en menor grau. 

 4.2.2 Cabals màxims d’avinguda per al drenatge long itudinal 

Per al càlcul dels cabals a desaiguar per cunetes procedents de la plataforma i dels 

talussos, sol aplicar-se un temps de concentració de 5 a 10 minuts amb recorreguts 

d’aigua de 30 a 150 metres en zones pavimentades, i de 10 a 30 minuts en zones 

cobertes de vegetació. Segons l’apartat 2.4 de la Instrucció de Carreteres 5.2-

I.C.Drenaje Superficial, el temps de concentració per a marges i vessants es pot 

obtenir de l’àbac següent: 

 
 

Figura A04.5. Temps de concentració per a marges i talussos. 
 

El tram més desfavorable del nostre projecte es situa entre els PK 0+900 i el PK 

0+450, són 550 metres amb un pendent del 4,5%. Llavors, dibuixant les línies, s’arriba 

a un temps total de concentració de 13 minuts (0,217 hores). 
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Per al disseny dels elements que integren el drenatge longitudinal s’ha considerat com 

a superfície drenada la composta per una banda de 4 metres d’amplada natural del 

terreny (4 metres) i 10 metres d’amplada per la plataforma pavimentada (corresponent 

a la posició més desfavorable) en una longitud L de 550 per als trams on es disposi 

cuneta.  

Ara s’ha d’aplicar el mètode racional proposat per J.R. Temez, ja exposat en l’apartat 

3.2.3. S’exposen tot seguit els resultats: 

L (km) A (km2) Pendent Tc (h) K C25 I (mm/h) Q25 (m3/s) 

0,55 0,0077 0,045 0,217 1,0105 0,6414 139,88 0,1939 
 

Taula A04.9.Càlcul del cabal per al drenatge longitudinal. 
 

 
 
 4.2.3 Cuneta de peu de desmunt o de plataforma 

 La cuneta de peu de desmunt, projectada entre el voral de la calçada i el talús del 

desmunt, recull el cabal de la plataforma i s’ha de col·locar sempre, ja que una de les 

seves funcions també és la de recollir l’escolament generat pel talús del desmunt i, 

eventualment, pels baixants que transporten l’aigua des de les cunetes de guarda de 

desmunt. 

El drenatge de la plataforma i dels talussos de desmunt es confia inicialment a una 

cuneta tipus TTR-15 triangular revestida de formigó de 15 cm d’espessor, 1,50 m 

d’amplada i una fondària de 0,24 m. La cuneta s’executarà enrasada amb la capa base 

del paquet de ferm deixant a continuació de la base del talús de desmunt 50 cm de 

banqueta. A la següent figura es mostra un esquema de la cuneta projectada: 

 

Figura A04.6. Secció cuneta projectadaTTR-15. 
 

La longitud de cuneta es calcula en funció del seu pendent i de la superfície 

d’aportació, amb el condicionant que l’alçada de la làmina d’aigua sigui inferior al 80% 

de la seva fondària. A partir de l’esgotament de la cuneta, es vessarà a llera natural si 
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és possible i, en cas que no ho sigui, a un col·lector sota cuneta, el diàmetre del qual 

serà funció del cabal aportat. La connexió entre tots dos elements es realitzarà 

mitjançant un pou cuneta. Tant la cuneta com el col·lector es poden fer arribar als 

conductes de les obres de drenatge transversal, a través dels pous de les mateixes. 

Per a la comprovació hidràulica de les cunetes s’ha realitzat un estudi de la seva 

capacitat, per a una amplia gama de pendents. El càlcul s’ha realitzat aplicant 

l’equació de Manning, com en el punt 4.1 d’aquest annex, amb un coeficient de 

rugositat de 0,014. A continuació es presenten els resultats: 

 

Pendent (%) Velocitat (m/s) Cabal (m3/s) 
0,10 0,442 0,064 
0,25 0,699 0,101 
0,50 0,988 0,142 
0,75 1,21 0,174 
1,00 1,398 0,201 
1,50 1,712 0,247 
2,00 1,977 0,285 
2,50 2,21 0,318 
3,00 2,421 0,349 
3,50 2,615 0,377 
4,00 2,795 0,403 
4,50 2,965 0,427 
5,00 3,125 0,450 

  

 Taula A04.10. Cabal cuneta TTR-15 per a diferents pendents. 
 

Es pot observar que per al pendent de 4,5% del tram analitzat, el drenatge longitudinal 

és capaç de drenar fins a un cabal de 0,427 m3/s superior al que s’ha calculat 

anteriorment, el Q25 = 0,1939 m3/s. 

 

 4.2.4 Cuneta de peu de terraplè  

La cuneta de peu de terraplè és una cuneta de sortida d’aigües quan es forma un punt 

baix al perfil longitudinal, el pendent transversal del terreny és favorable a la formació 

de basses contra el terraplè de l’obra i no existeix obra de drenatge  per la qual 

evacuar el flux. Els terraplens drenaran de manera natural cap al peu, tant l’aigua que 

cau directament sobre la seva superfície com la que li aporta la calçada. Es disposarà 

hidrosembra que estabilitzarà els talussos davant l’erosió, sense ser necessàries 

majors precaucions. 
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Es disposaran cunetes de peu de terraplè quan concorrin una o diverses de les 

següents circumstàncies: 

- Si el pendent del terreny és contrari al del talús, amb la finalitat de facilitar 

l’escolament de l’aigua que necessàriament haurà de produir-se, i protegir d’un 

possible descalçat per l’erosió a peu de terraplè. 

- En aquells casos en què els cultius, propietats o serveis adjacents puguin 

veure’s perjudicats per una afluència d’aigua superior a la situació natural. 

- Per a donar continuïtat a cunetes de coronació o laterals a la calçada en 

desmunts, en els casos en què no s’han previst pous de recollida i canonades. 

- En cas que es projectin baixants en sortides de drenatges transversals, per 

conduir-los a desguassos naturals. 

- Si les combinacions de talussos de terraplè i terreny natural han de donar lloc a 

punts baixos susceptibles de produir tolls que no existirien de no construir-se la 

carretera. S’han projectat també els desguassos necessaris mitjançant cunetes 

o canonades. 

Com a cuneta de peu de terraplè s’emprarà una cuneta profunda trapezoïdal de 1,50m 

d'amplada total, 0,50m d'amplada de la base, 0,50m de fondària i un revestiment de 

formigó de 15cm de gruix. 

 

 4.2.5 Cunetes de cap de desmunt o de guarda 

Les cunetes de cap de desmunt o de guarda es disposen en la capçalera del desmunt 

i tenen com a objectiu recollir i conduir el vessament generat per les conques que 

tributen cap al desmunt.  

S'ha previst una cuneta triangular revestida de formigó de 15 cm de gruix, 1,50 metres 

d'amplada i una fondària de 25 cm. 

 

 4.2.6 Baixant  

 
En els baixants situats en talussos de desmunt o terraplè s’empren estructures de 

formigó, perquè puguin suportar l’erosió de l’aigua a velocitats elevades. La secció 

utilitzada són peces encaixades entre sí que, en quedar articulades, permeten certa 

deformació de la base d’assentament, fàcilment adaptable als pendents i cabals de 

funcionament. Són elements prefabricats per la seva facilitat de posada en obra.  
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En la capçalera o entrada del baixant, s’ha disposat un broquet que adequa les formes 

de l’element que aboca a la secció del baixant de manera continua i suau. El perfil 

longitudinal del baixant s’ha dissenyat en forma corba per adaptar-se a la trajectòria 

natural de l’aigua. En el peu o sortida on l’aigua es trobarà a velocitat elevada, s’ha 

dissenyat un perfil en corba i l’entrega s’ha realitzat a l’interior de l’arqueta, en un punt 

més baix, per a que la velocitat de l’aigua pugui quedar amortida sense produir-se 

esquitxos. Les dimensions de les arquetes seran de 700 x 700 mm. Els baixants es 

col·locaran cada 20 metres. 

També es disposen baixants a la sortida dels col·lectors de les obres de drenatge 

transversal, per tal que quan l'aigua surt del col·lector no passi per sobre el material 

del pedraplè. 

 

 4.2.7 Dren longitudinal  

A les zones en desmunt es disposarà un dren longitudinal sota la cuneta per tal de 

recollir l'aigua que s'infiltra al terreny i que pot arribar al material de la plataforma. 

D'aquesta manera, es recull l'aigua abans que arribi a l'esplanada, evitant que es 

malmeti. 

Els drens longitudinals estaran formats per una capa de geotèxtil que només deixa 

passar l'aigua i no les partícules de sòl que pugui tenir. Així, l'aigua evacuada és neta i 

no hi ha perill de contaminació de la riera quan hi desemboca. D'altra banda, el 

geotèxtil està envoltat per una capa de graves, que afavoreix la filtració de l'aigua cap 

al dren. Aquest dren tindrà un diàmetre de 160mm. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Per tal de poder realitzar la variant a la zona d’estudi, el present projecte planteja tres 

alternatives diferents com a possibles traces de la nova carretera. En el present annex 

es recullen i analitzen les alternatives proposades per al present projecte constructiu 

en base a criteris funcionals, econòmics i mediambientals. 

En primer lloc es realitza una breu descripció de les alternatives. Un cop descrites les 

solucions adoptades en cada cas, es procedirà a realitzar un estudi econòmic per a 

veure la rendibilitat del nou projecte i si és econòmicament viable la seva execució. 

Aquesta valoració econòmica es fa avaluant la inversió inicial, els costos de 

funcionament dels vehicles, els costos dels accidents, etc. 

Un cop analitzats els costos i beneficis, per tal d’analitzar la rendibilitat s’utilitzen 

indicadors com el VAN (valor actualitzat net) o la TIR (taxa interna de rendiment). Tot 

l’estudi econòmic, així com l’ús d’aquests indicadors, s’ha fet seguint les dues 

publicacions següents: 

• Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, 

delMOPU, de l’any 1980. 

• Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios 

y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU, de l’any 

1990. 

A l’hora de decidir quina de les alternatives resulta ser la més adient, s’han perseguit 

principalment els criteris bàsics que figuren a continuació: 

- Evitar que l’alternativa seleccionada impedeixi notablement el possible 

creixement del poble. 

- Aprofitar en la mesura del possible el màxim del traçat actual existent de les 

carreteres presents a la zona per tal d’assolir un bon rendiment econòmic de 

l’obra a projectar. 

- Donar servei al màxim nombre possible de poblacions, urbanitzacions i 

empreses de la zona. 

- Limitar al màxim l’impacte ambiental de l’actuació. 

Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte 

ambiental, és necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests 

estudis d’una manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi 
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multicriteri que incorpora al procés de presa de decisions totes les variables. D’aquesta 

manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE MILLORA  

 

En el present projecte es contempla la construcció de una variant de la BP-2151 al seu 

pas per Sant Pere de Riudebitlles, que actualment transcorre per l’interior de la 

població.  

El fet que el traçat actual transcorri per dins la població, suposant molèsties per aquest 

nucli, a la vegada que es fa impossible dotar la carretera de les característiques 

geomètriques que permetin millorar les condicions de velocitat i seguretat de la 

circulació.  

La construcció de la variant evitaria un gran nombre de desplaçaments per l’interior de 

la població, millorant així el confort dels seus habitants i a la vegada es milloraria el 

temps de recorregut de l’itinerari. Així doncs, per tal de dotar aquest tram d’un nivell de 

servei i condicions de seguretat adients es creu necessari procedir a la redacció del 

present projecte.  

Per tant, els objectius primordials d’aquest estudi són:  

- Millorar el traçat actual per adequar-lo a les necessitats del tràfic.  

- Eixamplament de la plataforma.  

- Ordenació i millora dels accessos existents.  

- Millorar i/o evitar les interseccions entre carreteres i/o carrers. 

- Millorar l’estat del paviment, del sistema de desguàs i de la seguretat 

- Alliberar el tràfic urbà del poble 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 

 

Així Per a fer l’anàlisi de les alternatives s’han proposat tres. D’aquestes tres 

alternatives tècnicament viables s’obtindrà la solució que es consideri més adient 

d’acord amb diversos punts de vista: ambiental, econòmic, tècnic, funcional, etc. La 

que obtingui millor resultat després de realitzar l’anàlisi multicriteri complet serà la que 

es desenvoluparà per al projecte constructiu. 

Els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via són els següents: 
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- Tipus de xarxa: local 

- Tipus de via: carretera convencional 1+1 

- Tipus de terreny: ondulat 

- Velocitat de Projecte: 80 Km/h 

- Secció tipus 7/10 

El tipus de xarxa, és a dir, local, és la que es defineix en l’apartat primer de l’article 4.-

Classificació funcional, de la Llei 7/93 de 30 setembre, com "la que serveix de suport al 

trànsit intermunicipal, integrada pel conjunt de vies que faciliten l'accés als municipis i 

nuclis de població i activitat no situats sobre les xarxes bàsica i comarcal, i comprèn 

totes les carreteres que no figuren en la xarxa bàsica ni en la comarcal. 

Tal i com s’estableix en l’apartat 2 del mateix article, en funció de les característiques 

tècniques i funcionals, el pla de carreteres de Catalunya podrà establir per a 

cadascuna de les vies a les que fa referència l’apartat 1 les categories de primària o 

secundària. La carretera objecte de l’ordre d’estudi, està considerada com a 

secundària. 

La velocitat de projecte establerta en els paràmetres de disseny és de 80 km/h. 

Llavors, d’acord amb l’article 2.2 de la 3.1- IC, a efectes de classificació de carreteres 

suposa que la nova via queda classificada en el grup 2: carretera C-80. 

Aquestes velocitats de projecte impliquen uns paràmetres mínims de traçat, que 

s’exposaran àmpliament en l’Annex 6 – Traçat, i que a continuació es resumeixen: 

 
Velocitat de projecte 80 km/h 

Longitud mínima de recta per traçat en S 111 m 

Longitud mínima de recta per traçat en C 222m 

Longitud màxima de recta 1336 m 

Radi mínim de corba 265 m 

Rampa o pendent mínima 0,5 % 

Rampa o pendent màxima 5 % 

Acord vertical convex mínim 3050 m 

Acord vertical cóncau mínim 2636 m 

Peralt màxim 7 % 
 
  Taula A05.1 Paràmetres per al disseny del traçat 
 

Respecte a la geometria de la secció tipus del tronc de la carretera es donarà 

compliment que la secció tipus és l'exposada en la Instrucció de traçat 3.1-IC, en el 
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seu apartat 7.3.1. Per tant, aquesta disposarà de dos carrils (un per sentit de 

circulació) de 3,5m d’amplada i vorals de 1,50m. 

Les dues primeres alternatives que es presentaran continuació transcorren pel sud del 

nucli urbà de Sant Pere de Riudebitlles. La tercera i última alternativa contemplada 

està projectada pel nord del municipi, fet que l’obliga a tenir una longitud més llarga. 

Totes seran presentades en sentit de PK creixen d’est a oest.  

Les tres alternatives proposen l’enllaç de la variant amb la BP-2151 mitjançant dues 

rotondes, una a cada extrem. Únicament varia la ubicació d’aquestes en les 

alternatives 1 i 2 respecte l’alternativa 3.  

Per al que fa referència als terrenys travessats per les diferents alternatives, en totes 

elles, en tot el recorregut s’han travessat camps de cultiu, bàsicament vinya, oliveres i 

cereals de secà, o camps en desús. 

En els propers apartats, es descriuen breument les característiques principals de les 

diferents alternatives proposades. 

 

3.1 Alternativa 1 

  

L’alternativa 1 és de les alternatives que s’ubiquen al sud de Sant Pere de Riudebitlles, 

la que passa més a prop del nucli urbà, i té una longitud total 2,125 km. 

La variant comença a l’Obaga d’en Batllori, en el PK 15+750 de la carretera BP-2151 

en un tram de recta, direcció Sant Pere de Riudebitlles, passat un trencant que va a la 

Papereria Creix i abans d’arribar a una corba a dreta on es troba l’empresa 

Embalatges Industrials, SA. En aquest PK es situarà una rotonda amb 3 

entrades/sortides, dues de l’actual carretera BP-2151, una direcció Sant Pere de 

Riudebitlles i l’altre cap a Sant Sadurní d’Anoia,  i la tercera, la de l’inici de la variant. 

Pel que fa referència a l’alineació en planta, el traçat surt de la rotonda direcció sud-

oest amb un tram recte de 140 metres. No es surt perpendicularment a l’actual BP-

2151, per evitar les proximitats del Puig Cogúl situat al sud. Tot seguit té una corba a 

dreta de radi 300 m que fa que la nova direcció de la variant sigui est. En un tram de 

recta, en el PK 0+630 es supera el Torrent del Cuitor i tot seguit es creua per dalt el 

Camí del Pla en el PK 0+680. La variant passa d’aquesta forma entre el nucli urbà i un 

petit grup de menys de 10 cases separat del municipi. Aquesta recta de longitud 680 

metres i que també travessa el Torrent del Sabater en el PK 0+840, i el Camí de Sant 

Martí Sadevesa en el PK 0+990 s’acaba al sud del camp de futbol del municipi amb 
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una corba a esquerres i una corba a dretes per superar el punt més alt del la orografia 

del traçat al sud de l’ermita de Sant Jeroni. Aquestes corbes són de sentit oposat i de 

radi 300 metres. Finalment, el traçat s’acaba amb una recta que travessa amb un 

viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, un centenar de metres al sud de 

l’Aqüeducte de Sant Pere de Riudebitlles, i que arriba a la carretera BP-2151 en el seu 

PK 17+900. 

La rotonda en aquest punt, tindrà 4 entrades/sortides: dues de l’actual carretera BP-

2151, una direcció l’enllaç amb la C-15 i l’altre cap a Sant Pere de Riudebitlles, la 

tercera, la de final de la variant, i la quarta per accedir al carrer dels Afores i a unes 

naus industrials de Josep Vallès i Miquel, SA. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, la variant comença en el seu punt més baix, amb una 

cota de 264 metres, ascendint amb una pendent positiva del 3,18%.  En el PK 0+440, 

passa a una pendent negativa del 1,25% que es manté fins al PK 0+900. En aquest 

punt torna a canviar la inclinació de la variant adquirint un pendent del 4,5% positiu, 

passant per sobre del camí de Sant Martí Sadevesa arribant d’aquesta forma al punt 

més alt del traçat a una cota de 297 m al sud del turó de Sant Jeroni. A partir d’aquí es 

baixa amb una pendent del 4,5% fins arribar al Torrent d’en Guilló, on passat aquest, 

en el PK 1+950 disminueix fins al 1,99% amb el que s’arriba a la rotonda final.  

  

3.2 Alternativa 2 

L’alternativa 2 és de les alternatives que s’ubiquen al sud de Sant Pere de Riudebitlles, 

la que transcorre més a lluny del nucli urbà, més al sud, i té una longitud total de 2,313 

km. 

Surt del mateix punt que l’alternativa anterior en el PK 15+750 de la carretera BP-

2151, i la rotonda d’inici també és de les mateixes característiques amb 3 

entrades/sortides. 

Pel que fa al traçat en planta, surt de la rotonda en direcció sud sud-oest amb un tram 

en recta de 300 metres de longitud. Seguidament té una corba a dretes de 300 metres 

de radi de forma que passa entre una petita explotació ramadera i el Puig Cogúl. Just 

abans d’una recta que continua de 550 metres de longitud, es travessa el Torrent del 

Cuitor en el PK 0+630, i al mig de la mateixa es passa per sobre del Camí del Pla en el 

PK 0+790. A continuació hi ha una nova corba a dretes i una recta direcció nord-oest 

que passa per sobre del camí de Sant Jeroni en el PK 1+630, que travessa amb un 
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viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, i que arriba a la carretera BP-2151 

aproximadament també en el seu PK 17+900, a uns 10 metres de l’alternativa anterior. 

La rotonda final, també tindrà 4 entrades/sortides: dues de l’actual carretera BP-2151, 

una direcció l’enllaç amb la C-15 i l’altre cap a Sant Pere de Riudebitlles, la tercera, la 

de final de la variant, i la quarta per accedir al carrer dels Afores i a unes naus 

industrials. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, la variant comença en el seu punt més baix, amb una 

cota de 264 metres, ascendint amb una pendent positiva del 4,5%. En el PK 0+600, 

passa a un 1,5% també ascendent que es manté fins al PK 1+410, on s’arriba al un 

punt alt de la variant amb una cota de 301,65 metres. A partir d’aquí es baixa amb una 

pendent del 3,7% fins arribar al Torrent d’en Guilló, on en el PK 2+160 aquest 

disminueix fins al 1,24% amb el que s’arriba a la rotonda final. 

 

3.3 Alternativa 3 

L’alternativa 3 és l’alternativa que transcorre pel nord de Sant Pere de Riudebitlles, és 

la més llarga ja que té una longitud total de 3,380km 

La variant comença més allunyada del nucli urbà, en un punt mig entre Sant Pere de 

Riudebitlles i Torrelavit, en el PK 15+100 de la carretera BP-2151 en un tram de recta, 

poc abans d’una corba a esquerres en direcció Sant Pere de Riudebitlles. En aquest 

PK es situarà una rotonda amb 3 entrades/sortides, dues de l’actual carretera BP-

2151, una direcció Sant Pere de Riudebitlles i l’altre cap a Sant Sadurní d’Anoia,  i la 

tercera, la de l’inici de la variant. 

Pel que fa referència a l’alineació en planta, el traçat surt de la rotonda direcció nord 

amb un tram recte de 300 metres. En aquest tram supera el Riu de Bitlles amb un 

viaducte de 150 metres de longitud i s’arriba a la plana de Can Batllori. Tot seguit té 

una corba a esquerra de radi 300m que fa que la nova direcció de la variant sigui  

nord-oest. Amb aquesta corba es passa per sobre del Camí de Les Hortes en el PK 

0+490. La recta següent de 920 metres de longitud, travessa els camps de Terroja, el 

Torrent de la Boja en el PK 1+395, i el Torrent del Torró en el PK 1+530.  A 

continuació hi ha una corba a esquerra i es travessa per sota del Camí de Piera en el 

PK 1+640, que surt del Barri de l’Altra Banda cap al Nord. Després d’aquesta corba 

s’arriba a la recta següent direcció oest de 670 metres i que transcorre per la zona 

anomenada el Corral del Martí. Tot seguit ve una altra corba a esquerra de 300 metres 

de radi com totes les anteriors. En el seu inici es supera el Torrent de la masia en el 
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PK 2+520 , i posteriorment es creua per sota del Camí de la Masia, en el PK 2+720. 

Finalment es continua amb una recta direcció sud-oest de 435 metres fins a arribar a 

la carretera BP-2151 en el seu PK 17+750. 

La rotonda final, com la d’inici, tindrà 3 entrades/sortides: dues de l’actual carretera 

BP-2151, una direcció l’enllaç amb la C-15 i l’altre cap a Sant Pere de Riudebitlles, i la 

tercera, la de final de la variant.  

Pel que fa a l’alineació en alçat, l’alternativa 3 surt des d’una cota de 247,5 metres 

descendint amb una pendent negativa del 4,5%, fins arribar al PK 0+370, assolint la 

cota més baixa de la variant de 230,85 m. En aquest punt canvia la inclinació a una 

pendent positiva del 1% fins a arribar al PK 1+200, on la pendent positiva augmenta al 

2,58% que es manté fins al PK 1+620. Disminueix llavors la inclinació lleugerament 

però seguint positiva en un 1,25% fins el PK 2+420. En aquest punt d’inflexió es passa 

a una pendent negativa molt lleugera del 0,5% fins el PK 2+880 on novament canvia la 

inclinació a una pendent positiva del 1,26% fins a arribar a la rotonda final de la 

variant, on s’assoleix la cota màxima de 264 metres. D’aquesta forma, s’aconsegueix 

un menor impacte visual i passar també per sota del Camins de la Masia i de Piera. 

 

4. ANÀLISI COST - BENEFICI 

 

4.1 Introducció 

Per a l’anàlisi Cost - Benefici és distingeix entre els diferents tipus de costos i beneficis 

a tenir en compte. Els costos i els beneficis es poden classificar en quantificables i no 

quantificables.  

Dins la classificació de quantificables, podem distingir entre quantificables monetaris, 

que són els que ens permetran establir la rendibilitat de les diferents alternatives; i no 

monetaris, que acostumen a estar associats amb caràcters ambientals, estètics i/o 

paisatgístics. 

 

4.2 Costos i beneficis monetaris  

 

Els costos i beneficis quantificables monetaris que es consideraran en els càlculs de 

rendibilitat econòmica són els següents: 
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4.2.1 Costos monetaris primaris o directes 

Els costos monetaris primaris o directes són els que es poden imputar a la realització 

de l’obra. D’aquesta manera, corresponen al pressupost d’execució de l’obra, la 

inversió inicial, i als costos de manteniment, o sigui de rehabilitació i d’explotació. 

 

4.2.2 Costos monetaris secundaris o indirectes 

Els costos monetaris o secundaris són els costos que no es poden imputar directament 

a la realització de l’obra, però sí a la modificació econòmica que aquesta comporta al 

seu entorn geogràfic. Són, per exemple, tots aquells imputables a les pèrdues de 

renda agrària o urbana per l’expropiació del sòl necessària a cada alternativa.  

Com són de difícil quantificació, en el present anàlisi es farà la hipòtesi d’admetre com 

a nuls els costos monetaris indirectes. 

 

4.2.3 Beneficis monetaris primaris o directes 

Els beneficis monetaris primaris o directes estan constituïts per la reducció dels costos 

en transport i que per tant, són directament imputables al condicionament de la 

carretera. Es consideren per aquest estudi els següents: 

• Reducció dels costos de funcionament dels vehicles (amortització, pneumàtics, 

lubricant, manteniment, combustible...). 

• Reducció del temps de viatge. 

• Augment de la seguretat i el confort en la circulació. 

Tots ells s’obtenen per comparació entre la situació futura amb la situació actual de la 

carretera. 

 

4.2.4 Beneficis monetaris secundaris o indirectes 

Dins d’aquest paquet de beneficis monetaris secundaris o indirectes, convindria 

considerar els següents: 

• Plusvàlues generades per la construcció de la carretera. 

• Millora de la mobilitat interna a nivell comarcal i intercomarcal. 

• Augment del valor del sòl urbanitzat, tant industrial com urbà, i per tant 

augment del moviment econòmic de la zona. 
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La seva difícil quantificació, encara que possible, desaconsella que siguin considerats 

dins de l’anàlisi de rendibilitat, i es considerin dins de l’anàlisi multicriteri, donada la 

seva importància. 

  

5. ESTUDI ECONÒMIC 

 

5.1 Introducció 

En aquest apartat s’analitzarà la rendibilitat econòmica de les diferents alternatives 

d’acord amb les característiques corresponents a cadascuna d’elles. D’aquest anàlisi 

se’n deduirà quina és l’alternativa que presenta una major rendibilitat econòmica.  

A l’anàlisi de rendibilitat s’inclouran només els costos i beneficis primaris, que hauran 

estat estimats a partir de les diferents alternatives proposades.  

Es considera l’any de posada en servei l’any 2018, per la qual cosa tots els valors i 

costos referits estaran actualitzats a aquest any. 

 

5.2  Costos de la inversió (costos monetaris primar is) 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat una vida útil de la carretera de 30 

anys.  

Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 30 anys, tant 

els deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses per manteniment i 

rehabilitació de la via, que tenen un caràcter cíclic. 

 

5.2.1 Costos d’inversió inicial 

Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) 

descomptant el 21% d’IVA per ser aquesta quantitat una transferència i no una 

mobilitat de recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos 

d’inversió inicial responen a la següent expressió:  

 Cost Obra = PEC(sense IVA) + Expropiacions  

On:  

 PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6% PEM)  

 PEM = Pressupost per Execució Material  
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Lògicament, la inversió inicial és la de cost de major volum, i és clarament 

quantificable.  

Atès que aquest estudi econòmic es fa a priori per decidir sobre les alternatives, és 

necessari fer una previsió de quin seria aproximadament el pressupost d’execució de 

les obres en cada una de les alternatives considerades.  

Per tal d'aconseguir un pressupost estimat de cadascuna de les alternatives, es 

consideraran uns costos mitjans unitaris aproximats dels principals capítols que 

integren el PEM, sense considerar costos estimats de treballs previs ni algunes de les 

partides alçades que sí que s’hauran de tenir en compte en el pressupost final de 

l’alternativa seleccionada donada la seva influència en el pressupost final.  

Els valors que s’utilitzen en aquest estudi, contrastats amb altres projectes, estudis 

informatius recents de característiques similars, i bancs de preus de 

Infraestructures.cat, són els indicats a la taula següent: 

 
Concepte Cost mig unitari Unitats 

Serveis afectats: 
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 
- Electricitat mitja tensió 

63 
67,2 

262,5 

€/ml 
€/ml 
€/ml 

Esbrossada 0,59 €/m2 
Moviment de terres: 

- Desmunt 
- Terraplè 
- Préstec 
- Abocador 

5,88 
1,32 
5,84 
5,56 

€/m3 
€/m3 
€/m3 
€/m3 

Terra vegetal 2,90 €/m3 
Drenatge longitudinal: 

- En desmunt 
- En terraplè 

54,6 
23,10 

€/ml 
€/ml 

Drenatge transversal 128,10 €/ml 

Ferms 315 €/ml 
Estructures: 

- Pas soterrat 
- Pas superior 
- Viaducte  

787,5 
735 

1.000.000 

€/m2 
€/m2 
PA 

Senyalització 74 €/ml 

Reducció Impacte ambiental 32,55 €/ml 

Seguretat vial 100.000 PA 

Rotonda 325.000 ut 
 
Taula A05.2 Banc de preus de les partides considerades per a l’estudi d’alternatives 
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Els costos unitaris de l’anterior taula s’han de considerar aproximats però 

representatius per a les tres alternatives, ja que no hi ha gaires diferències entre elles 

pel que fa a la geologia travessada, impacte ambiental causat, tipologia de terrenys 

ocupats per la traça, hidrologia afectada, o seccions estructurals entre d’altres 

conceptes.  

En aquest sentit, per exemple, el cost unitari de desmunt per a qualsevol alternativa es 

pot considerar en mitja el mateix, i només el cubicatge atès les diferències de longitud 

de les carreteres faran variar el cost particular de cada una d’elles. Anàlogament 

succeeix amb la secció estructural de la carretera, on considerarem el mateix cost per 

metre lineal per a les diferents alternatives.  

La següent equació proporciona el Cost Quantificable Monetari Primari, anomenat 

anteriorment PEM (Cost per Execució Material): 

��� = � ��� ��
	

 

Ci representa el producte de cada un dels import assenyalats a la taula anterior de 

costos mitjos unitaris, per l'amidament corresponent (volum de moviment de terres, 

superfície d’esbrossada, longitud de serveis afectats, longitud de la traça en planta,...).  

D’acord amb les necessitats pròpies d’aquest anàlisi, els amidaments que es 

presenten a continuació fan referència al tronc i interseccions de les carreteres 

plantejades sense contemplar el moviment de terres degut a la reposició de camins 

afectats, ni altres actuacions més detallades que es tindran en compte quan es 

desenvolupi al detall l’alternativa seleccionada. Per tant, es tracta d’uns amidaments 

aproximats i bàsics que ens permetran tenir una primera idea del cost de l’obra, valor 

únic i exclusivament emprat per a aquest anàlisi d’alternatives.  

En la Taula A05.3.  següent es representa de forma aproximada els amidaments dels 

diferents conceptes citats anteriorment, per a cadascuna de les alternatives: 

 
Concepte Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  Uts 

Serveis afectats: 
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 
- Electricitat mitja tensió 

60 
80 

110 

 
60 
40 

110 

 
90 
80 
55 

ml 
ml 
ml 

Esbrossada 46990 56502 72725 m2 
Moviment de terres: 

- Desmunt 
- Terraplè 
- Préstec 
- Abocador 

87043 
87301 
259 
0 

 
144482 
135671 

0 
8811 

 
112476 
114314 
1387 

0 

m3 
m3 
m3 
m3 
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Terra vegetal 9398 11300 14545 m3 
Drenatge longitudinal: 

- En desmunt 
- En terraplè 

 
2291 
1659 

 
2596 
1730 

 
3682 
2778 

 
ml 
ml 

Drenatge transversal 75 60 75 ml 

Ferms 2125 2313 3380 ml 
Estructures: 

- Pas soterrat 
- Pas superior 
- Viaducte  

120 
160 
1 

 
180 
80 
1 

 
120 
240 
1 

m2 
m2 
PA 

Senyalització 2125 2313 3380 ml 

Reducció Impacte ambiental 2125 2313 3380 ml 

Seguretat vial 1 1 1 PA 

Rotonda 2 2 2 ut 
 
Taula A05.3. Amidaments de les partides considerades per a cada alternativa. 

 

Tot seguit, en la Taula A05.4. es mostra la valoració econòmica en euros feta per a les 

tres alternatives, per als 3 projectes constructius estudiats,de manera que resulta un 

cost quantificable monetari primari o pressupost per execució material (PEM). 

 
Concepte Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Serveis afectats: 
- Telefonia 
- Electricitat baixa tensió 
- Electricitat mitja tensió 

3.780,00 
5.376,00 

28.875,00 

 
3.780,00 
2.688,00 

28.875,00 

 
5.670,00 
5.376,00 

14.437,50 
Esbrossada 27.724,10 33.336,18 42.907,75 
Moviment de terres: 

- Desmunt 
- Terraplè 
- Préstec 
- Abocador 

 
511.812,84 
115.237,24 

1.512,56 
0,00 

 
849.554,16 
179.085,72 

0,00 
48.989,16 

 
661358,88 
150894,48 

8100,08 
0,00 

Terra vegetal 27.254,20 32.770,00 42180,50 
Drenatge longitudinal: 

- En desmunt 
- En terraplè 

 
125.088,60 
38.322,90 

 
141.741,60 
39.963,00 

 
201.037,20 
64.171,80 

Drenatge transversal 9.607,50 7.686,00 9.607,50 

Ferms 669.375,00 728.595,00 1.064.700,00 
Estructures: 

- Pas soterrat 
- Pas superior 
- Viaducte  

 
94.500,00 

117.600,00 
1.000.000,00 

 
141.750,00 
58.800,00 

1.000.000,00 

 
94.500,00 

176.400,00 
1.000.000,00 

Senyalització 157.250,00 171.162,00 250.120,00 

Reducció Impacte ambiental 69.168,75 75.288,15 110.019,00 

Seguretat vial 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
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Rotonda 650.000,00 650.000,00 650.000,00 

Total PEM 3.752.484,77 4.294.063,97 4.651.480,69 
 
 Taula A05.4. Estimació del PEM per a cada alternativa estudiada 

 

Finalment en la Taula A05.5. es resumeixen els PEMs, els PECs, on s’afegeix les 

despeses generals i el benefici industrial, i finalment, les valoracions de les 

expropiacions per a cada cas, arribant així a l’estimació del cost global de l’obra per a 

cadascuna de les alternatives plantejades: 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

PEM 3.752.484,77 4.294.063,97 4.651.480,69 

Despeses generals 487.823,02 558.228,32 604.692,49 

Benefici industrial 225.149,09 257.643,84 279.088,84 

PEC 4.465.456,88 5.109.936,12 5.535.262,02 

Expropiacions 201.921,26 221.067,72 172.821,17 

Estimació Cost Obra 4.667.378,14 5.331.003,84 5.708.083,19 
 

 Taula A05.5. Estimació del cost total de l’obra per a cada alternativa 
 

A la llum dels costs d’obra estimats en la Taula A05.5 es comprova que l’alternativa 3 

és la que comporta uns costos més alts, degut bàsicament a la major longitud de l’eix i 

per tant a un augment de totes aquelles partides que s’incrementen proporcionalment 

a la longitud del traçat, com s’aprecia també en la Taula A05.4. Únicament és més 

econòmica en les expropiacions, ja que l’alternativa 3 travessa en tota la seva longitud 

sòl no urbà. 

Per altra banda, s’aprecia que l’alternativa 1 que té una longitud de traçat més petita, 

és la que presenta un cost estimat global d’obra més reduït. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’estimació d’aquests costos manca de realisme al 

no considerar tots els costos i amidaments existents en una obra de les 

característiques d’una nova carretera. Això fa que els valors considerats, tot i ser útils 

en aquest estudi d’alternatives, siguin significativament inferiors als que s’obtindrien al 

realitzar un pressupost detallat de cada alternativa. 

 

5.2.2 Costos de conservació i rehabilitació 
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A més a més dels costos d’inversió inicial s’han de comptabilitzar les despeses 

derivades de les actuacions de conservació i rehabilitació que es faran durant els 30 

anys de vida útil de l’obra. Existeixen dos mètodes per a calcular aquests costos 

d’acord amb les “Recomendaciones para la Evaluación Económica, Coste-Beneficio 

de Estudios y Proyectos de Carreteras” del Servicio de Planeamiento del MOPU 

d’octubre de 1990.Al mateix temps, cadascun d’aquests mètodes diferencia en si la 

carretera té una única calçada o bé en té dues. L’experiència demostra que és més 

recomanable emprar el primer mètode, que tracta independentment els costos de 

conservació dels de rehabilitació i que és l’utilitzat en aquest estudi. 

Per carreteres d’una calçada, la referida norma ens dóna uns valors de rehabilitació 

d’uns 60.000 €/km cada 8 anys i de conservació d’uns 900 €/km el primer any, creixent 

linealment fins a duplicar-se al vuitè any. Cal recordar que, com indica la norma, 

aquests valors són en euros convertits de pessetes de l’any 1987. 

Hi ha una actualització de paràmetres per al 2010 en els 3 últims fulls d’aquesta 

norma.  S’hi indica que el factor d’inflació acumalada en el període 2008 a 2010 és del 

2,198.  Veient l’estancament del sector en els darrers anys,  per al període del 2010 - 

2018, any d’execució del nostre projecte, en comptes de fer servir la inflació, 

consultarem  els índex de preu nacionals de materials i mà d’obra en construcció que 

recull el “Instituto Nacional de Estadística”. A partir d’aquestes estadístiques de 2010 a 

2015 i extrapolant fins al 2018, suposarem un factor d’inflació per al període de 2010-

2018 de 1,08. 

Aplicant aquests factors de correcció d’inflació, s’arriba a la següent taula de costos de 

rehabilitació i conservació durant aquests 30 anys de vida útil: 

 
Anys Cost / Km 

1    2136,45 

2 10 18 26 2441,26 

3 11 19 27 2747,48 

4 12 20 28 3052,28 

5 13 21 29 3357,08 

6 14 22 30 3661,88 

7 15 23  3968,11 

8 16 24  4272,90 

9 17 25  144566,85 
 
     Taula A05.6. Costos de conservació i rehabilitació per Km. 
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Com els anteriors costos són per quilòmetre, cal multiplicar-los per les longituds de les 

3 alternatives estudiades, que s’exposen en la següent taula: 

 
Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

2,150 km 2,125 km 2,313 km 3,380 km 
 
 Taula A05.7. Longitud de la situació actual i les 3 alternatives 

Aplicant la taula de costos unitaris (per quilòmetre) a la situació actual i a les tres 

alternatives analitzades, obtenim els costos de conservació i rehabilitació finals pels 30 

anys futurs de l’anàlisi. Comparem aquests costos amb els de l'alternativa nul·la, amb 

la situació actual. Per al càlcul de costos de la carretera actual situem el primer any en 

el corresponent al moment temporal de la última rehabilitació. Els resultats obtinguts 

en euros, per a cada any, i per a la totalitat, es mostren recollits a la taula que ve a 

continuació: 

 
Any Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

0 310818,73 0,00 0 0,00 

1 4593,37 4.539,96 4.941,61 7.221,20 

2 5248,71 5.187,68 5.646,63 8.251,46 

3 5907,08 5.838,40 6.354,92 9.286,48 

4 6562,40 6.486,10 7.059,92 10.316,71 

5 7217,72 7.133,80 7.764,93 11.346,93 

6 7873,04 7.781,50 8.469,93 12.377,15 

7 8531,44 8.432,23 9.178,24 13.412,21 

8 9186,74 9.079,91 9.883,22 14.442,40 

9 310818,73 307.204,56 334.383,12 488.635,95 

10 5248,71 5.187,68 5.646,63 8.251,46 

11 5907,08 5.838,40 6.354,92 9.286,48 

12 6562,40 6.486,10 7.059,92 10.316,71 

13 7217,72 7.133,80 7.764,93 11.346,93 

14 7873,04 7.781,50 8.469,93 12.377,15 

15 8531,44 8.432,23 9.178,24 13.412,21 

16 9186,74 9.079,91 9.883,22 14.442,40 

17 310818,73 307.204,56 334.383,12 488.635,95 

18 5248,71 5.187,68 5.646,63 8.251,46 

19 5907,08 5.838,40 6.354,92 9.286,48 

20 6562,40 6.486,10 7.059,92 10.316,71 
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21 7217,72 7.133,80 7.764,93 11.346,93 

22 7873,04 7.781,50 8.469,93 12.377,15 

23 8531,44 8.432,23 9.178,24 13.412,21 

24 9186,74 9.079,91 9.883,22 14.442,40 

25 310818,73 307.204,56 334.383,12 488.635,95 

26 5248,71 5.187,68 5.646,63 8.251,46 

27 5907,08 5.838,40 6.354,92 9.286,48 

28 6562,40 6.486,10 7.059,92 10.316,71 

29 7217,72 7.133,80 7.764,93 11.346,93 

30 7873,04 7.781,50 8.469,93 12.377,15 

TOTAL 1.432.258,63 1.108.399,98 1.206.460,68 1.763.007,80 
 
Taula A05.8. Costos de conservació i rehabilitació durant els 30 anys de vida útil en €. 

 

5.3 Beneficis generats 

 

Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció 

dels costos generalitzats del transport, que es donen a l’efectuar l’actuació. S’obtenen , 

per a cada any, com la diferència entre els costos generals del transport en la situació 

actual i cada una de les alternatives. Els components del cost del transport són els 

següents: 

• Costos de funcionament dels vehicles 

• Valor del temps de l’usuari en la via 

• Peatges 

•  Bonificació per seguretat i confort 

Els dos primers els quantificarem en aquest estudi. El tercer component dels costos 

generalitzats del transport no procedeix en el nostre cas i el quart no és fàcilment 

quantificable, per la qual cosa aquí es tradueix en fer un càlcul del cost de 

l’accidentalitat. En tercer lloc també s’estimen els beneficis aportats per l’execució del 

condicionament relacionats amb la disminució de l’accidentalitat. 

En la “Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras” 

proposada pel MOPU es definia un vehicle-tipus que servia de base per fer els càlculs: 

TURISMES: 

• Cubicatge mig: 1.440 cc 
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• Preu franc de fàbrica: 1.036.500 pts (6.229,49 euros) 

•  Cost mig (IVA, transport, etc.): 1.420.000 pts (8.534,37 euros) 

CAMIONS: 

• Càrrega màxima autoritzada: 12,4 T 

• Preu franc de fàbrica: 6.800.000 pts (40.868,82 euros) 

Recordem que aquests valors corresponen a 1987 i, per tant, no serien vàlids. És per 

això que tots els costos que s’exposen en els punts següents estan actualitzats. 

 

5.3.1 Costos de funcionament 

El funcionament d'un vehicle comporta una sèrie de despeses que són funció 

principalment del tipus de vehicle, el tipus de carretera, el traçat sobre el qual es 

desenvolupa la via la velocitat mitjana de recorregut. Els components d’aquests tipus 

de costos poden classificar-se en dos grans grups, en funció de la seva dependència 

de la velocitat: 

a) Costos de funcionament independents de la velocitat de circulació: 

- Assegurances 

- Garatge 

-  Impostos 

- Interès del capital 

- Amortització 

b) Costos de funcionament dependents de la velocitat de circulació: 

- Costos de conservació 

- Consum de combustible 

- Consum de lubricants 

- Desgast i reparacions de càmeres i cobertes 

De la llista anterior no es consideraran els costos deguts a assegurances, garatge, 

impostos i interès del capital que són totalment aliens a la implantació i ús d'una nova 

carretera. La resta de costos seran calculats de forma unitària, és a dir, per quilòmetre 

de longitud, obtenint finalment un cost unitari dels costos de funcionament dels 

vehicles a ser aplicat per a cada alternativa. 

• Costos d’amortització 
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La depreciació d’un vehicle es produeix per diferents factors: temps de possessió del 

vehicle, longitud recorreguda, característiques dels recorreguts (geometria, ferm, tipus 

de via,…) i conservació i manteniment. El factor més determinant en la depreciació és 

el temps de possessió.  

L’efecte de la conservació i manteniment (característiques del recorregut) degut als 

desplaçaments, es considerarà a l’apartat de despeses de conservació en funció de 

les característiques geomètriques de la via. La depreciació en funció la conservació 

general del vehicle i la longitud recorreguda han estat poc estudiats i, per tant, només 

s’introdueixen els seus efectes en termes de valor mig. 

En la recomanació del MOPU, suposant una vida útil d’un turisme de 10 anys, 15.000 

km/any recorreguts, un preu final del vehicle de 238.000 pts, i que un 50% de la 

depreciació és imputable al recorregut, surt un CPK = 2,7 ptes/km (any 1988). Aquest 

valor actualitzat a 2018 és de 0,039 €/km. 

Per als vehicles pesats, suposant una vida útil de 8 anys, 73.500 km/any recorreguts, 

un preu final del vehicle de 1.020.000 pts, i que novament un 50% de la depreciació és 

imputable al recorregut, surt un CPK = 4,91 ptes/km (any 1988). Aquest valor 

actualitzat a 2018 és de 0,073 €/km. 

Aquest valor cal multiplicar-lo per la longitud total de cada alternativa i per la quantitat 

de vehicles estimada anualment, però això es durà a terme al final d’aquest apartat. 

• Costos de conservació i manteniment 

Els frens, posades a punt i petites reparacions són els components principals en les 

despeses de conservació d’un vehicle. El valor d’aquesta despesa es determina 

empíricament en funció de la velocitat de circulació. Es desglossa el càlcul en vehicles 

lleugers i pesats. 

Per als vehicles lleugers, l’expressió que dóna el MOPU en funció de la velocitat és: 

CPK = 17,22 · V-0.44 ptes/km (any 1988) → CPK = 0,255 · V-0.44 €/km (any 2018) 

 
 Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Velocitat 50 km/h 80 km/h 80 km/h 80 km/h 

Cost €/km 0,045603 0,037083 0,037083 0,037083 
 

Taula A05.9. Costos de conservació i manteniment per km per a vehicles lleugers 

Per als vehicles pesats es fan servir els resultats obtinguts de “la encuesta y Diario de 

operaciones” realitzada pera a l’estudi de costos de funcionament de turismes i 
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camions del MOPU. De la gràfica del MOPU s’obtenen els valors de 13 i de 4 ptes/km 

per a velocitats de 40 i de 70 km/h respectivament, valors que s’actualitzen a 2018 en 

taula següent: 

 
 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

Velocitat 40 km/h 70 km/h 70 km/h 70 km/h 

Cost ptes/km (1988) 13 4 4 4 

Cost €/km (2016) 0,1935 0,0595 0,0595 0,0595 
 

Taula A05.10. Costos de conservació i manteniment per km per a vehicles pesats 

• Costos de combustible 

En trams interurbans, o sigui, per a les alternatives, per avaluar aquest cost dels 

combustibles utilitzarem les expressions que apareixen a les recomanacions del 

MOPU que relacionen el consum en litres per km, en funció de la inclinació i de la 

velocitat de recorregut. S’assigna una fórmula per la part del recorregut en rampa i una 

altra per la part en pendent. 

VEHICLES LLEUGERS  
 

- Rampa o plà:  

C = 117,58 – 1,76·v + 1,21·10-2v2 + 24,09·p – 0.47·v·p + 4,74·10-3·v2·p  
 

- Pendent:  

C = 92,76 – 1,3·v + 10-2v2 – 6,77·p + 0,33·p·V – 2.45·10-3·p·v2  
 
VEHICLES PESATS  

- Rampa o plà:  

C = 388,18 – 7,32·v + 7·10-2v2 + p·(101,28 + 1,99·10-2v + 7,85·10-3·v2)  
 

- Pendent:  

C = 213,31 – 6.15·v + 7,42·10-2v2 + p·(6,08 + 3,82·10-2v + 7,27·10-4·v2)  
 

Com suposem un 50% de circulació en cadascun dels sentits, i tenir rampa o pendent 

depèn del sentit de la marxa, es calculen els valors tant per rampa o plà, com per 

pendent i es fa la mitja. 

En trams urbans, o sigui per a la situació actual, s’han de fer servir les mateixes 

fórmules anteriors per als vehicles pesats, però per als lleugers s’ha de fer servir la 

corba obtinguda per a un turisme mig francès segons estudi de l’OCDE del 1982, on 

es s’obté el consum en litres cada 100 km en funció de la velocitat: 
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Figura A05.1. Consum de combustible de vehicles lleugers en trams  

Tenint present tot lo exposat anteriorment, a continuació s’adjunta la taula de com 

queden els consums de combustible per a la situació actual i les diferents alternatives: 

 
 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,089 0,059236 0,058769 0,062003 

Veh. pesats 0,166796 0,207859 0,205803 0,220028 
 

Taula A05.11. Consum de combustible en litres per km. 

Multiplicant el preu de la gasolina sense plom 95 per el consum dels vehicles lleugers 

obtindrem el cost de combustible per km dels turismes. I multiplicant el preu del gasoil 

per el consum dels vehicles pesats, obtindrem el cost de combustible per km dels 

camions. 

Als preus del combustible actuals, cal descomptar l’impost sobre hidrocarburs (43% i 

36,7%) i l’IVA (21%). Així per a la gasolina sense plom, partint d’un preu mig de 1,20 

€/litre, arribem a un preu abans d’impostos de 0,694 €/lt. I pel que fa al gasoil, partint 

d’un preu de 1,05 €/lt, arribem a un preu abans d’impostos de 0,635€/lt. 
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 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,061766 0,041110 0,040786 0,043030 

Veh. pesats 0,105915 0,131990 0,130685 0,139718 
 

Taula A05.12. Costos de combustible d’un vehicle per km. 

Finalment, com en els costos anteriors, per obtenir el cost total que representa el 

consum de combustible per a cada alternativa caldrà multiplicar els valors de la taula 

A05.12 pel total de vehicles que circulen per cada alternativa en un any i per la 

longitud de cada alternativa. 

• Costos de lubricants 

El consum d’oli està directament relacionat amb el consum de combustibles. 

Empíricament, es va trobar l’expressió de correlació per vehicles lleugers: 

- CPK = 0,012 · Cc · PA  

I per a vehicles pesats: 

- CPK = 0,008 · Cc · PA  

On:  

CPK és el cost de l’oli per quilòmetre en €/km  

Cc és el consum de combustible (l/km) obtingut en l’apartat anterior 

PA és el preu de l’oli sense compatibilitzar impostos (340ptes/litre per a 

turismes i 380 ptes/litre per  a camions el 1988) 

Actualitzant el valor del lubricant a 2018 s’arriba a un preu mig de 4,985 €/l per als 

vehicles lleugers i de 5,571 €/l per als vehicles pesats. Així, els resultats de cost de 

lubricants són: 

 
 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,005324 0,003543 0,003516 0,003709 

Veh. pesats 0,007434 0,009264 0,009172 0,009806 
 

Taula A05.13. Costos de lubricants d’un vehicle per km. 

• Costos de pneumàtics 

El recorregut per al canvi de neumàtics depèn de la velocitat bàsica de la carretera, el 

nivell de servei i el tipus de terreny. Conegudes aquestes dades i el preu dels 

neumàtics, es pot calcular el cost per quilòmetre segons la següent expressió:  
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- CPK = N x P / R  

On:  

CPK és el cost per quilòmetre  

P és el preu per roda sense impostos (depèn del tipus de vehicle)  

N és el nombre de rodes  

R és el recorregut mig entre canvis de rodes  

Per als càlculs es pot prendre N=4 en els vehicles lleugers, amb un cost per roda 

aproximat de 108 euros, amb un cost total de 432 euros, i N=6 en pesats, amb un cost 

per roda de 808 euros, amb un cost total de les sis rodes de 4.848 euros.  

Per a saber el recorregut entre canvis de neumàtics, es poden utilitzar les taules 

proposades per l’estudi sobre costos de funcionament de vehicles MOPU-SENDA 3, 

on es relaciona aquest recorregut amb la velocitat de la via, el nivell de servei i el tipus 

de terreny. S’obtenen els següents valors: 

 
 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 67.000 42.500 42.500 42.500 

Veh. pesats 90.900 72.400 72.400 72.400 
 

Taula A05.14. Recorregut mig entre canvis de pneumàtics. 

Fent servir les fórmules i els valors per als preus dels neumàtics esmentats 

anteriorment, s’obtenen els següents resultats per als costos unitaris dels pneumàtics: 

 
 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,006448 0,010165 0,010165 0,010165 

Veh. pesats 0,053333 0,066961 0,066961 0,066961 
 

Taula A05.15. Costos de pneumàtics d’un vehicle per km 

• Costos de funcionament anuals 

Un cop analitzats els costos de funcionament de manera desglossada, sumant els 

costos d’amortizació, de conservació i manteniment, de combustible, de lubricants i de 

neumàtics, s’obté el cost total de funcionament dels vehicles unitaris (€/veh.km) que es 

dóna en el tram que és objecte del present estudi, tant per a la situació actual com per 

a les alternatives: 
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 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,158141 0,130901 0,1305049 0,132987 

Veh. pesats 0,433183 0,340716 0,339318 0,348985 
 

Taula A05.15. Costos de funcionament global per km i tipus de vehicle 

Pel càlcul del cost de funcionament global de la carretera, considerant la seva longitud, 

el volum de vehicles que hi circula i el percentatge de vehicles pesats, s’utilitza 

l’expressió següent:  

COSTE FUNC = (CPKlleugers · %lleugers + CPKpesats · %pesats ) · IMD · 365 · L  

Aplicant aquesta expressió per a tots els anys de la vida útil de la carretera, obtindrem 

el cost de funcionament global. 

En l’Annex 8 – Estudi del trànsit, es calcula una IMD l’any en posada en funcionament 

de la carretera de 7233 vehicles amb un percentatge de pesats del 5,96%. Tal i com 

s’exposa en l’esmentat annex, suposem un increment anual de trànsit del 2%, 

obtenint-se les diferents IMDs per a cada any de la vida útil, a partir de la següent 

expressió:  

IMDi = IMD0 · (1 + 0,02)i-1   i = 1, …,30 

 

Any IMD Situació 
actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

2018 7233 990.669,05 804.521,23 873.167,55 1.301.564,43 

2019 7378 1.010.529,00 820.649,47 890.671,94 1.327.656,90 

2020 7525 1.030.662,88 837.000,17 908.417,78 1.354.109,27 

2021 7676 1.051.344,62 853.795,79 926.646,50 1.381.281,42 

2022 7829 1.072.300,29 870.813,87 945.116,65 1.408.813,48 

2023 7986 1.093.803,82 888.276,86 964.069,69 1.437.065,33 

2024 8146 1.115.718,25 906.073,54 983.384,88 1.465.857,02 

2025 8308 1.137.906,60 924.092,68 1.002.941,52 1.495.008,61 

2026 8475 1.160.779,79 942.667,97 1.023.101,75 1.525.059,94 

2027 8644 1.183.926,90 961.465,71 1.043.503,43 1.555.471,16 

2028 8817 1.207.621,87 980.708,37 1.064.387,98 1.586.602,18 

2029 8993 1.231.727,74 1.000.284,72 1.085.634,70 1.618.273,04 

2030 9173 1.256.381,47 1.020.305,99 1.107.364,29 1.650.663,69 

2031 9357 1.281.583,06 1.040.772,17 1.129.576,77 1.683.774,14 

2032 9544 1.307.195,55 1.061.572,04 1.152.151,40 1.717.424,43 

2033 9735 1.333.355,90 1.082.816,83 1.175.208,91 1.751.794,51 

2034 9929 1.359.927,14 1.104.395,31 1.198.628,59 1.786.704,44 
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2035 10128 1.387.183,21 1.126.529,93 1.222.651,86 1.822.514,11 

2036 10331 1.414.987,14 1.149.109,47 1.247.158,02 1.859.043,56 

2037 10537 1.443.201,96 1.172.022,70 1.272.026,33 1.896.112,87 

2038 10748 1.472.101,61 1.195.492,07 1.297.498,25 1.934.081,91 

2039 10963 1.501.549,12 1.219.406,36 1.323.453,04 1.972.770,75 

2040 11182 1.531.544,49 1.243.765,57 1.349.890,71 2.012.179,38 

2041 11406 1.562.224,69 1.268.680,92 1.376.931,99 2.052.487,75 

2042 11634 1.593.452,75 1.294.041,19 1.404.456,14 2.093.515,91 

2043 11867 1.625.365,63 1.319.957,61 1.432.583,89 2.135.443,81 

2044 12104 1.657.826,38 1.346.318,95 1.461.194,53 2.178.091,50 

2045 12346 1.690.971,95 1.373.236,43 1.490.408,76 2.221.638,94 

2046 12593 1.724.802,34 1.400.710,05 1.520.226,59 2.266.086,11 

2047 12845 1.759.317,57 1.428.739,83 1.550.648,02 2.311.433,03 

TOTAL: 40.189.962,78 32.638.223,80 35.423.102,44 52.802.523,59 

 
Taula A05.16. Costos de funcionament anuals i global en €. 

L’alternativa amb costos globals de funcionament inferior és l’alternativa 1. 

 

5.3.2 Cost del temps de recorregut  

La disminució del temps de recorregut es l’aspecte més important de la sèrie de 

beneficis generats per realitzar un nou projecte. El temps com a benefici és la 

conseqüència de les millores introduïdes en cada alternativa respecte la situació 

actual.  

Per a cada vehicle, l’expressió d’aquest cost per a la situació actual i per a cada una 

de les alternatives és la següent:  

  CPT = T · P 

On:  

CPT és el cost degut al consum de temps durant el recorregut  

T és el temps invertit en el recorregut del tram en hores  

P és el valor del temps en €/h 

El valor del temps (P) segons una actualització de paràmetres de les 

“Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU” de l’any 2010, es 

situava en l’esmentat any en 14,63 €/h en el cas de vehicles lleugers i en 25,08 €/h en 
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el cas de vehicles pesats. Actualitzats aquests valors a l’any 2018, any de posada en 

servei de la variant, s’obtenen uns valors de 16,48 €/h per als vehicles lleugers i de 

28,25 €/h per als vehicles pesats.  

Els temps invertit en recórrer la situació actual i cadascuna de les alternatives és: 

 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,043000 0,026563 0,028913 0,042250 

Veh. pesats 0,053750 0,030357 0,033043 0,048286 
 

Taula A05.17. Temps de recorregut en hores (T) 

I el cost unitari per vehicle degut al consum de temps en el recorregut és de: 

 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2 Alternativa 3 

Veh. lleugers 0,708640 0,437758 0,476486 0,696280 

Veh. pesats 1,518438 0,857585 0,933465 1,364080 
 

Taula A05.18. Cost per vehicle del temps de recorregut (CPT) 

De forma anàloga als costos de funcionament, els costos anuals del temps de viatge 

es calculen segons la següent fórmula:  

COST TEMPS = (CPTturismes · %turismes + CPTpesats · %pesats ) · IMD · 365 

Aplicant aquesta expressió per a cada any de la vida útil, obtenim el cost global de 

temps de recorregut: 

 

Any IMD Situació 
actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

2018 7233 1.998.260,52 1.221.759,20 1.329.848,61 1.943.286,65 

2019 7378 2.038.319,66 1.246.251,82 1.356.508,10 1.982.243,73 

2020 7525 2.078.931,34 1.271.082,26 1.383.535,30 2.021.738,15 

2021 7676 2.120.648,10 1.296.588,37 1.411.297,93 2.062.307,24 

2022 7829 2.162.917,40 1.322.432,30 1.439.428,28 2.103.413,68 

2023 7986 2.206.291,79 1.348.951,89 1.468.294,07 2.145.594,80 

2024 8146 2.250.494,98 1.375.978,22 1.497.711,43 2.188.581,92 

2025 8308 2.295.250,71 1.403.342,39 1.527.496,51 2.232.106,38 

2026 8475 2.341.387,79 1.431.551,12 1.558.200,88 2.276.974,19 

2027 8644 2.388.077,41 1.460.097,69 1.589.272,97 2.322.379,34 

2028 8817 2.435.872,11 1.489.319,91 1.621.080,49 2.368.859,17 

2029 8993 2.484.495,62 1.519.048,88 1.653.439,59 2.416.145,00 

2030 9173 2.534.224,21 1.549.453,50 1.686.534,12 2.464.505,52 
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2031 9357 2.585.057,88 1.580.533,79 1.720.364,09 2.513.940,71 

2032 9544 2.636.720,36 1.612.120,81 1.754.745,63 2.564.181,91 

2033 9735 2.689.487,92 1.644.383,50 1.789.862,61 2.615.497,79 

2034 9929 2.743.084,29 1.677.152,93 1.825.531,16 2.667.619,68 

2035 10128 2.798.062,01 1.710.766,93 1.862.119,00 2.721.084,91 

2036 10331 2.854.144,81 1.745.056,59 1.899.442,28 2.775.624,82 

2037 10537 2.911.056,42 1.779.853,00 1.937.317,13 2.830.970,74 

2038 10748 2.969.349,38 1.815.493,98 1.976.111,28 2.887.660,01 

2039 10963 3.028.747,41 1.851.810,61 2.015.640,86 2.945.423,96 

2040 11182 3.089.250,53 1.888.802,91 2.055.905,87 3.004.262,59 

2041 11406 3.151.135,00 1.926.639,77 2.097.090,18 3.064.444,56 

2042 11634 3.214.124,55 1.965.152,30 2.139.009,92 3.125.701,21 

2043 11867 3.278.495,45 2.004.509,40 2.181.848,95 3.188.301,21 

2044 12104 3.343.971,42 2.044.542,16 2.225.423,42 3.251.975,88 

2045 12346 3.410.828,75 2.085.419,49 2.269.917,18 3.316.993,91 

2046 12593 3.479.067,43 2.127.141,39 2.315.330,23 3.383.355,28 

2047 12845 3.548.687,45 2.169.707,86 2.361.662,58 3.451.060,00 

TOTAL: 81.066.442,70 49.564.944,96 53.949.970,65 78.836.234,94 

 
Taula A05.19. Costos anuals i global de temps de recorregut en €. 

 

5.3.3 Cost dels accidents 

Els accidents produïts en una carretera al llarg de la seva vida útil suposen una sèrie 

de costos que, encara que de menor quantia i significació que els anteriorment 

analitzats, han de tenir-se en compte a l'hora de realitzar una correcta avaluació 

econòmica de les alternatives. A banda dels aspectes purament econòmics que 

suposen les pèrdues humanes i materials s'han de considerar aspectes de caràcter 

qualitatiu ja que la importància social dels accidents de tràfic és evident. A més a més, 

el futur usuari de la via pot percebre la perillositat de la nova via i deixar d'utilitzar-la en 

favor d'altres carreteres. 

Per a cadascuna de les alternatives haurem de calcular el cost anual per accidents al 

llarg de la seva vida útil. Aquesta valoració s'efectua a partir de l'expressió: 

CPAi = CMi · NMi + CFi · NHi 

On: - CPAi: cost per accident al tram durant l'any i-èssim 

- CMi: cost unitari mig d'un mort l'any 'i' 

- CFi: cost unitari mig d'un ferit l'any 'i' 
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- NMi: nombre de morts durant l'any 'i' al tram 

- NHi: nombre de ferits durant l'any 'i' al tram 

El cost total per accidentalitat s'obté sumant l'anterior expressió per als n anys de vida 

útil (i=1,2,...,n). 

• Obtenció de NMi i NHi 

Existeixen 2 mètodes per al càlcul de NMi i NHi. El primer és el mètode clàssic  en 

què per determinar el nombre de morts i ferits l'any i-èssim es pren la hipòtesi que 

l'accidentalitat només depèn del volum de tràfic. Així, coneguts els valors NM i NF per 

a un any de referència, es pot obtenir els valors NMi i NFi multiplicant els dits valors 

per l'increment de trànsit succeït des de l'any de referència a l'any que s'ha de 

determinar: 

NMi = NM0 · Δ j=i 
j=0 · IMD 

NFi = NF0 · Δ j=i 
j=0 · IMD 

Si no es disposa de dades prou adequades en la utilització del mètode anterior, com 

és el cas que ens ocupa, es pot fer una aproximació a aquests valors d'una forma 

estadística. Segons aquest mètode alternatiu , el nombre de morts i ferits dependrà de 

la longitud del tram (L), el tipus de via, la intensitat de circulació (IMD), i dels 

coeficients ‘índex de mortalitat’ (IM),‘índex perillositat’ (IP) i coeficient 'k' (nombre de 

ferits que hi ha per accident). S'obtenen aplicant les expressions: 

NMi = IMDi · 365 · L · IM · 10-8   i = 1, …,30 

NHi = K · IMDi · 365 · L · IP · 10-8  i = 1, …,30 

Els valors de IM, IP i K depenen evidentment del tipus de via. La Direcció General de 

Carreteres ens dona una sèrie de valors mitjos en funció de la província. És evident 

que la realització de la variant millorarà la seguretat vial de la carretera, però com que 

el tipus de via no canvia, els coeficients seran els mateixos per a totes les alternatives. 

D’aquesta manera, es fa necessari tenir en compte aquesta millora mitjançant 

l’increment dels costos dels accidents pel cas de la situació actual, ja que en aquest 

cas existeixen un major nombre d’encreuaments i hi ha major interacció amb els 

vianants, doncs travessa el nucli urbà. Per aquest motiu introduïm a la situació actual 

un factor d'increment de l'accidentalitat d'un 21% en l’índex de perillositat, i d’un 9% en 

l’índex de mortalitat, tal i com es pot deduir de les mitjanes estatals disponibles tram. 

S’exposen a continuació els valors dels índex de mortalitat i el nombre de ferits per 

accident emprats:  
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 Situació 
actual 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Índex de mortalitat IM 3,29 3,02 3,02 3,02 

Coeficient K 1,76 1,76 1,76 1,76 

Índex de perillositat IP 73,81 61 61 61 
 

Taula A05.20. Valors de IM, K i IP emprats 

• Cost anual per accidents 

En quant als costos unitaris mitjans CMi i CHi, segons l’actualització de paràmetres de 

les “Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 

Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del MOPU” són per a l’any 

2010 de 258.342€ i de 34.100€ respectivament. Actualitzats a l’any 2018, el CM té un 

valor de 291.020,35 € i el CH de 38.413,40 € 

Aplicant aquests costos i els coeficients obtinguts en l’apartat anterior les fórmules 

expressades per al mètode alternatiu, s'obtenen els costos d’accidents anuals i globals 

per a cadascuna de les possibilitats analitzades: 

 

Any IMD Situació 
actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

2018 7233 337.589,98 280.669,95 305.500,98 446.430,32 

2019 7378 344.357,65 286.296,54 311.625,36 455.379,91 

2020 7525 351.218,67 292.000,74 317.834,22 464.452,94 

2021 7676 358.266,38 297.860,16 324.212,02 473.772,86 

2022 7829 365.407,43 303.797,18 330.674,30 483.216,22 

2023 7986 372.735,19 309.889,42 337.305,52 492.906,47 

2024 8146 380.202,96 316.098,08 344.063,46 502.781,88 

2025 8308 387.764,08 322.384,34 350.905,87 512.780,74 

2026 8475 395.558,56 328.864,62 357.959,47 523.088,20 

2027 8644 403.446,40 335.422,51 365.097,54 533.519,10 

2028 8817 411.520,93 342.135,62 372.404,56 544.196,89 

2029 8993 419.735,48 348.965,14 379.838,29 555.059,84 

2030 9173 428.136,72 355.949,87 387.440,97 566.169,68 

2031 9357 436.724,66 363.089,82 395.212,59 577.526,40 

2032 9544 445.452,62 370.346,19 403.110,93 589.068,29 

2033 9735 454.367,27 377.757,77 411.178,22 600.857,06 

2034 9929 463.421,95 385.285,76 419.372,22 612.831,00 

2035 10128 472.709,99 393.007,77 427.777,40 625.113,54 
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2036 10331 482.184,72 400.885,00 436.351,53 637.642,97 

2037 10537 491.799,48 408.878,64 445.052,38 650.357,56 

2038 10748 501.647,61 417.066,31 453.964,41 663.380,76 

2039 10963 511.682,42 425.409,18 463.045,38 676.650,84 

2040 11182 521.903,94 433.907,28 472.295,31 690.167,81 

2041 11406 532.358,82 442.599,39 481.756,42 703.993,39 

2042 11634 543.000,39 451.446,73 491.386,48 718.065,85 

2043 11867 553.875,34 460.488,08 501.227,73 732.446,92 

2044 12104 564.936,98 469.684,65 511.237,92 747.074,87 

2045 12346 576.231,98 479.075,23 521.459,30 762.011,43 

2046 12593 587.760,35 488.659,84 531.891,87 777.256,60 

2047 12845 599.522,10 498.438,47 542.535,62 792.810,37 

TOTAL: 13.695.521,04 11.386.360,28 12.393.718,27 18.111.010,70 

 
Taula A05.21. Costos anuals i global dels accidents en €. 

 

5.3.4 Costos totals de transport i beneficis 

Els costos de transport s'obtenen de la suma dels costos de funcionament, els costos 

del temps de recorregut i dels costos dels accidents. A continuació es mostra un resum 

dels costos totals de transport de la situació actual i de les diferents alternatives: 

 

Costos de 
transport 

Situació 
actual Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costos de 
funcionament 

40.189.962,78 32.638.223,80 35.423.102,44 52.802.523,59 

Costos de temps 
de recorregut 

81.066.442,70 49.564.944,96 53.949.970,65 78.836.234,94 

Cost dels accidents  13.695.521,04 11.386.360,28 12.393.718,27 18.111.010,70 

TOTAL: 134.951.926,52 93.589.529,04 101.766.791,36 149.749.769,23 

 
Taula A05.22. Costos generals del transport en €. 

Els beneficis s’obtenen de la diferència entre els costos generals del transport de cada 

alternativa respecte els de la situació actual. Els beneficis obtinguts pera a cada 

alternativa són: 

 Situació actual Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3 

Benefici total: 0,00 41.362.397,48 33.185.135,16 -14.797.842,71 

 
Taula A05.22. Benefici de les alternatives respecte la situació actual en €. 
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Considerant els resultats obtinguts es comprova que en la situació actual només les 

dos primeres alternatives resoldrien els problemes de connectivitat i disminuirien el 

temps de recorregut del conjunt dels usuaris, obtenint-se'n uns beneficis considerables 

a curt i llarg termini. En particular, l'alternativa 1 és la que té uns beneficis més grans, 

degut a la seva menor longitud. Per contra, l’alternativa 3, no dóna beneficis respecte 

la situació actual, per ser una variant de longitud molt superior a la situació actual. 

 

5.4 Anàlisi Cost-Benefici 

S’han estudiat, per cadascun dels 30 anys de vida útil de la infraestructura, els costos 

globals de funcionament, de temps i d’accidentalitat, tant en la situació actual com en 

les diferents alternatives. Així doncs, es pot conèixer quins beneficis s’obtindrien per a 

cadascuna de les alternatives. També es pot conèixer l’estalvi que suposa, cada any, 

el fet d’haver construït l’alternativa en concret pel que fa als costos generals. A la 

següent taula, es mostra a la segona columna el cost d’inversió inicial i el cost en 

concepte de rehabilitació i conservació (costos monetaris directes) respecte la situació 

actual. A la tercera columna es mostra el benefici derivat del funcionament de la nova 

infraestructura de cada alternativa (beneficis monetaris directes), és a dir, la suma dels 

beneficis que s’obtenen en concepte de costos globals de funcionament, de temps i 

d’accidentalitat, respecte novament la situació actual A la quarta columna es mostra el 

benefici anual, com a resultat de restar als beneficis derivats de la circulació dels 

vehicles, beneficis monetaris directes, els costos d’inversió inicial i manteniment.  

Finalment, a la última columna es mostren els beneficis acumulats, any darrera any, de 

manera que al finalitzar la vida útil de la infraestructura s’obté el benefici total. 

Vistos els beneficis de l’apartat anterior, es mostren a continuació aquests resultats 

només per a les alternatives 1 i 2, doncs no té sentit fer-los per a la número 3. 

 
ALTERNATIVA 1 

Any 
Cost net anual 

resp. sit. 
actual 

Benefici net 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net 
monetari anual 
resp. sit. actual 

Flux net monetari 
acumulat resp. 

sit. actual 
0 4.356.559,41 0,00 -4.356.559,41 -4.356.559,41 

1 -53,41 1.019.569,17 1.019.622,58 -3.336.936,83 

2 -61,03 1.040.008,48 1.040.069,51 -2.296.867,32 

3 -68,68 1.060.729,71 1.060.798,39 -1.236.068,93 

4 -76,30 1.082.014,79 1.082.091,09 -153.977,84 

5 -83,92 1.103.581,78 1.103.665,70 949.687,86 



Annex 05. Estudi d’alternatives 
 

36 

 

6 -91,54 1.125.712,62 1.125.804,16 2.075.492,03 

7 -99,21 1.148.266,34 1.148.365,55 3.223.857,58 

8 -106,83 1.171.101,99 1.171.208,82 4.395.066,40 

9 -3.614,17 1.194.642,43 1.198.256,60 5.593.323,00 

10 -61,03 1.218.464,80 1.218.525,83 6.811.848,83 

11 -68,68 1.242.851,01 1.242.919,69 8.054.768,53 

12 -76,30 1.267.660,11 1.267.736,41 9.322.504,93 

13 -83,92 1.293.033,04 1.293.116,96 10.615.621,90 

14 -91,54 1.318.969,82 1.319.061,36 11.934.683,26 

15 -99,21 1.345.329,49 1.345.428,70 13.280.111,95 

16 -106,83 1.372.252,99 1.372.359,82 14.652.471,78 

17 -3.614,17 1.399.599,38 1.403.213,55 16.055.685,32 

18 -61,03 1.427.650,57 1.427.711,60 17.483.396,92 

19 -68,68 1.456.265,60 1.456.334,28 18.939.731,20 

20 -76,30 1.485.303,52 1.485.379,82 20.425.111,02 

21 -83,92 1.515.046,24 1.515.130,16 21.940.241,18 

22 -91,54 1.545.352,80 1.545.444,34 23.485.685,52 

23 -99,21 1.576.223,21 1.576.322,42 25.062.007,94 

24 -106,83 1.607.798,42 1.607.905,25 26.669.913,19 

25 -3.614,17 1.639.937,47 1.643.551,64 28.313.464,83 

26 -61,03 1.672.781,33 1.672.842,36 29.986.307,19 

27 -68,68 1.706.189,03 1.706.257,71 31.692.564,90 

28 -76,30 1.740.301,53 1.740.377,83 33.432.942,73 

29 -83,92 1.775.118,84 1.775.202,76 35.208.145,49 

30 -91,54 1.810.640,95 1.810.732,49 37.018.877,98 
 

Taula A05.23. Fluxos nets monetaris de l’alternativa 1 
 
 

ALTERNATIVA 2 

Any 
Cost net 

anual resp. 
sit. actual 

Benefici net 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net 
monetari anual 
resp. sit. actual 

Flux net monetari 
acumulat resp. 

sit. actual 
0 5.020.185,11 0,00 -5.020.185,11 -5.020.185,11 

1 348,24 818.002,41 817.654,17 -4.202.530,94 

2 397,92 834.400,91 834.002,98 -3.368.527,96 

3 447,84 851.025,59 850.577,75 -2.517.950,20 

4 497,52 868.102,65 867.605,13 -1.650.345,08 

5 547,21 885.405,90 884.858,69 -765.486,38 

6 596,89 903.161,51 902.564,63 137.078,24 

7 646,80 921.256,41 920.609,61 1.057.687,85 
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8 696,48 939.577,49 938.881,02 1.996.568,87 

9 23.564,39 958.464,04 934.899,65 2.931.468,51 

10 397,92 977.576,78 977.178,85 3.908.647,37 

11 447,84 997.141,88 996.694,04 4.905.341,41 

12 497,52 1.017.046,27 1.016.548,74 5.921.890,15 

13 547,21 1.037.403,03 1.036.855,82 6.958.745,97 

14 596,89 1.058.212,16 1.057.615,27 8.016.361,24 

15 646,80 1.079.360,57 1.078.713,77 9.095.075,01 

16 696,48 1.100.961,35 1.100.264,87 10.195.339,88 

17 23.564,39 1.122.901,41 1.099.337,02 11.294.676,90 

18 397,92 1.145.406,94 1.145.009,01 12.439.685,91 

19 447,84 1.168.364,84 1.167.917,00 13.607.602,91 

20 497,52 1.191.662,02 1.191.164,49 14.798.767,40 

21 547,21 1.215.524,66 1.214.977,46 16.013.744,86 

22 596,89 1.239.839,68 1.239.242,79 17.252.987,65 

23 646,80 1.264.607,07 1.263.960,27 18.516.947,92 

24 696,48 1.289.939,92 1.289.243,45 19.806.191,37 

25 23.564,39 1.315.725,15 1.292.160,76 21.098.352,12 

26 397,92 1.342.075,84 1.341.677,92 22.440.030,04 

27 447,84 1.368.878,91 1.368.431,07 23.808.461,11 

28 497,52 1.396.247,44 1.395.749,92 25.204.211,03 

29 547,21 1.424.181,44 1.423.634,23 26.627.845,26 

30 596,89 1.452.680,90 1.452.084,01 28.079.929,26 
 

Taula A05.24. Fluxos nets monetaris de l’alternativa 2 

Finalment, les taules que es presenten a continuació mostren els mateixos valors que 

les anteriors però actualitzats a l’any 0. La taxa d’actualització que s’ha aplicat és del 

6%, tal i com es recomana a la normativa emprada. 

 
ALTERNATIVA 1 

Any 
Cost net 

anual resp. 
sit. actual 

Benefici net 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net monetari 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net monetari 
acumulat resp. 

sit. actual 
0 4.356.559,41 0,00 -4.356.559,41 -4.356.559,41 

1 -50,39 961.857,71 961.908,10 -3.394.651,31 

2 -54,32 925.603,85 925.658,16 -2.468.993,15 

3 -57,67 890.609,12 890.666,79 -1.578.326,37 

4 -60,44 857.057,06 857.117,49 -721.208,87 

5 -62,71 824.660,51 824.723,22 103.514,34 
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6 -64,53 793.582,98 793.647,51 897.161,85 

7 -65,98 763.662,70 763.728,68 1.660.890,53 

8 -67,03 734.763,87 734.830,90 2.395.721,44 

9 -2.139,22 707.107,02 709.246,24 3.104.967,68 

10 -34,08 680.384,38 680.418,46 3.785.386,14 

11 -36,18 654.718,41 654.754,59 4.440.140,73 

12 -37,92 629.988,24 630.026,16 5.070.166,88 

13 -39,34 606.224,35 606.263,69 5.676.430,58 

14 -40,49 583.381,62 583.422,11 6.259.852,69 

15 -41,40 561.358,99 561.400,39 6.821.253,07 

16 -42,05 540.182,29 540.224,34 7.361.477,42 

17 -1.342,17 519.761,41 521.103,58 7.882.581,00 

18 -21,38 500.168,51 500.189,89 8.382.770,90 

19 -22,70 481.314,73 481.337,43 8.864.108,32 

20 -23,79 463.124,66 463.148,45 9.327.256,77 

21 -24,69 445.659,04 445.683,72 9.772.940,49 

22 -25,40 428.843,28 428.868,68 10.201.809,18 

23 -25,97 412.650,92 412.676,89 10.614.486,07 

24 -26,38 397.091,72 397.118,10 11.011.604,17 

25 -842,10 382.103,19 382.945,28 11.394.549,45 

26 -13,42 367.694,11 367.707,53 11.762.256,98 

27 -14,24 353.808,92 353.823,17 12.116.080,15 

28 -14,93 340.455,44 340.470,36 12.456.550,51 

29 -15,49 327.610,14 327.625,63 12.784.176,14 

30 -15,94 315.250,93 315.266,87 13.099.443,01 
 

Taula A05.25. Fluxos nets monetaris de l’alternativa 1 actualitzats a l’any 0 
 

 
ALTERNATIVA 2 

Any 
Cost net 

anual resp. 
sit. actual 

Benefici net 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net monetari 
anual resp. sit. 

actual 

Flux net monetari 
acumulat resp. 

sit. actual 
0 5.020.185,11 0,00 -5.020.185,11 -5.020.185,11 

1 328,53 771.700,38 771.371,86 -4.248.813,25 

2 354,15 742.613,84 742.259,69 -3.506.553,57 

3 376,02 714.537,50 714.161,48 -2.792.392,08 

4 394,09 687.618,61 687.224,52 -2.105.167,56 

5 408,90 661.626,79 661.217,89 -1.443.949,67 

6 420,78 636.693,23 636.272,45 -807.677,22 

7 430,16 612.688,13 612.257,97 -195.419,25 
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8 436,98 589.502,54 589.065,56 393.646,31 

9 13.947,73 567.313,39 553.365,66 947.011,98 

10 222,20 545.873,77 545.651,57 1.492.663,54 

11 235,92 525.281,90 525.045,99 2.017.709,53 

12 247,25 505.440,84 505.193,58 2.522.903,11 

13 256,55 486.375,02 486.118,47 3.009.021,58 

14 264,00 468.048,26 467.784,25 3.476.805,83 

15 269,89 450.379,45 450.109,57 3.926.915,40 

16 274,17 433.389,34 433.115,18 4.360.030,58 

17 8.750,98 417.005,63 408.254,65 4.768.285,23 

18 139,41 401.286,21 401.146,80 5.169.432,03 

19 148,02 386.159,78 386.011,76 5.555.443,79 

20 155,13 371.565,85 371.410,72 5.926.854,51 

21 160,96 357.553,15 357.392,18 6.284.246,70 

22 165,64 344.061,83 343.896,19 6.628.142,89 

23 169,33 331.070,67 330.901,34 6.959.044,22 

24 172,02 318.587,49 318.415,47 7.277.459,70 

25 5.490,47 306.562,16 301.071,69 7.578.531,39 

26 87,47 295.001,73 294.914,26 7.873.445,65 

27 92,87 283.861,62 283.768,75 8.157.214,39 

28 97,33 273.148,09 273.050,76 8.430.265,15 

29 100,99 262.842,28 262.741,29 8.693.006,44 

30 103,92 252.926,46 252.822,54 8.945.828,98 
 

Taula A05.26. Fluxos nets monetaris de l’alternativa 2 actualitzats a l’any 0. 
 

 

5.5 Indicadors de rendibilitat 

El resultat de realitzar l’anàlisi cost-benefici de les diferents alternatives són un seguit 

d’indicadors econòmics a partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la 

rendibilitat del projecte. N’hi ha de diferents tipus però en el present projecte només 

s’empraran els que fan referència al VAN, la relació Benefici/Cost, el PRI i la TIR. 

 

5.5.1 VAN 

El VAN és el Valor Actualitzat Net o diferència entre el benefici actualitzat net i el cost 

actualitzat net, actualització que de forma estàndard es fa amb un percentatge del 6 %. 
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La fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 

 VAN = BAN – CAN = � 
 � 	�	
(���)����
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	��
 

 

5.5.2 BENEFICI/COST 

Es tracta d’un indicador molt simple però que de forma molt ràpida presenta els 

beneficis de la construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix com la relació 

entre benefici actualitzat net i el cost actualitzat net segons l’expressió: 

 B / C = BAN / CAN = � 
 � 	
(���)����
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5.5.3 PRI 

PRI és l’abreviació de Període de Recuperació de la Inversió definit com aquell any per 

al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/o supera els costos 

actualitzats. El PRI és el període de temps mínim per al qual es compleix la 

desigualtat: 

 PRI = j � 
 � 	
(���)����

�

	��
 = � 
  	

(���)����
�

	���
  essent t l’any considerat 

 

5.5.4 TIR 

Aquest últim indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és 

totalment independent de la taxa d’actualització. Pot definir-se com aquella taxa 

d’actualització per a la que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el mateix: 

 TIR = r � 
 � 	
(���)����
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5.5.5 Rendibilitat del projecte 

En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 

s’acompleixin les quatre següents condicions: 

- VAN ≥ 0 

- B/C ≥ 1 

- PRI ≤ n 
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- TIR ≥ r 

Aleshores, per determinar tots aquests indicadors de rendibilitat necessitarem conèixer 

el valor acumulat durant els 30 anys de vida útil i actualitzat a la situació actual tant 

dels beneficis com dels costos que suposa dur a terme cada una de les tres 

alternatives. Aquests valors són: 

 

 VAN B/C PRI TIR 

Alternativa 1 13.099.443,01 4,010510 5 25,36% 

Alternativa 2 8.945.828,98 2,769739 8 18,06% 
 

Taula A05.29. Anàlisi de rendibilitat econòmica de les alternatives 

D’aquest anàlisi de rendibilitat econòmica es pot apreciar que les alternatives 1 i 2 

compleixen amb escreix les condicions mínimes pel que fa a VAN, B/C, TIR i PRI. Cal 

puntualitzar que són valors molt elevats, cosa que evidencia la necessitat de 

construcció de la nova carretera. Això demostra que la situació actual, amb la carretera 

que passa pel casc urbà, permet velocitats molt baixes. 

Els valors elevats en aquests indicadors econòmics són propis de carreteres de nova 

construcció que no tenen alternativa o que presenten solucions existents molt 

limitades, com és el cas. 

De les xifres obtingudes se’n desprèn que l’alternativa 1 és la que té una rendibilitat 

més alta, seguida de l’alternativa 2 i descartem l’alternativa 3 per no ser rendible 

econòmicament. En quant a la recuperació de la inversió, es fa ràpidament, essent en 

l’alternativa 1 durant el cinquè any, i en l’alternativa 2 durant el vuitè. Totes dues són 

molt inferiors al màxim de 30 anys. 

Per tant, podem concloure que l'anàlisi de rendibilitat econòmica indica que 

l'Alternativa 1 és la millor. De totes formes, això no condiciona en absolut que aquesta 

sigui l’alternativa final més viable, ja que caldrà realitzar un exhaustiu anàlisi multicriteri 

per tal de fer intervenir altres factors rellevants en l’anàlisi, tal com els aspectes 

territorials, mediambientals o funcionals, entre d’altres. La millor alternativa des del 

punt de vista econòmic, doncs, podria no ser rendible quan es prenen en consideració 

aquests altres aspectes. 

 

6. ANÀLISI MULTICRITERI 
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 6.1 Introducció 

Una vegada fetes les diverses anàlisis de caràcter tècnic, econòmic i d’impacte 

ambiental, és necessari poder comparar totes les variables que surten d’aquests 

estudis d’una manera conjunta i integrada. Per fer això s’aplicarà un mètode d’anàlisi 

multicriteri que incorpora al procés de presa de decisions totes les variables. D’aquesta 

manera es pot escollir l’alternativa més adequada. 

 

 6.2 Descripció del mètode 

Es defineixen com a mètodes d’anàlisi multicriteri a aquells procediments que 

permeten agregar o combinar elements d’anàlisi que són heterogenis entre ells amb 

ajuda d’algun sistema d’homogeneïtat.  

Per tal de poder seleccionar l’alternativa idònia entre les quatre possibilitats 

plantejades (situació actual i 3 propostes de carretera), no resulta suficient amb tenir 

en compte indicadors de tipus econòmic com els analitzats anteriorment; sinó que és 

necessari valorar una altra sèrie de factors com poden ser els de tipus mediambiental, 

territorial o funcional, i donar-los un determinat pes específic per després poder 

ponderar les valoracions realitzades. Es tracta, doncs, de realitzar un anàlisi multicriteri 

en el que es valorin numèricament indicadors de diversa naturalesa. Així, es decideix 

analitzar un conjunt d’indicadors que es podrien dividir en quatre grans grups: 

• Indicadors mediambientals:  

Engloba aquells factors directament relacionats amb les afeccions al medi que suposa 

la construcció de la nova via o, en el seu defecte, deixar el traçat actual. Es tracta de 

l’impacte paisatgístic i acústic, la utilització de l’abocador, l’afecció a Béns d’Interès 

Cultural,...  

• Indicadors econòmics:  

Els valoren els indicadors que s’han analitzat a l’apartat anterior i que tenen, 

únicament, caràcter econòmic (VAN, B/C, PRI i TIR).  

• Indicadors funcionals:  

En aquest grup apareixen aquells indicadors que fan referència a la infraestructura 

dissenyada i a la seva execució. Es valoren les característiques del traçat, les 

afeccions a serveis, propietats i usuaris i altres aspectes relacionats amb la 

construcció de la carretera.  

• Indicadors territorials:  
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No es pot oblidar l’urbanisme ni la planificació territorial en una obra d’aquestes 

característiques, ni tampoc l’acceptació social de la mateixa o el desenvolupament 

econòmic que pugui generar la seva adequada concepció. Per aquest motiu, es 

valoren indicadors com l’adequació als plans d’ordenació vigents, la millora de la 

circulació urbana, el foment del creixement del municipi i de les seves activitats 

econòmiques, etc. 

Cadascun dels grups esmentats tindrà un determinat pes específic a l’hora de realitzar 

la ponderació de les valoracions i, dintre d’aquests, els indicadors també tindran el seu 

corresponent pes específic. Això significa que els diversos indicadors que integren 

cada grup hauran de repartir-se convenientment el total de punts que rebi el seu grup. 

Així, els indicadors mediambientals tindran un pes del 30%, els econòmics del 20%, 

els funcionals un altre 20% i, per últim, els territorials un 30%.  

Per tal de valorar cadascun dels indicadors que integren aquests grups, caldrà donar-

los una puntuació (0, 1, 2 ó 3) en funció de si l’alternativa valorada resulta menys o 

més favorable pel que fa a aquell indicador.  

Un cop s’han valorat tots els indicadores per a cadascuna de les 4 alternatives, llavors 

es pot procedir a la suma ponderada i al recompte final de valoracions. D’aquesta 

manera, l’alternativa que presenti una valoració major serà la més convenient per a la 

implantació a la zona d’estudi 

 

6.3 Valoració d’indicadors 

Els indicadors que és possible prendre per valorar la idoneïtat o no de les alternatives 

proposades són molt variats. D’entrada, cal valorar la seva incidència en el territori, ja 

que es tracta d’una infraestructura que han d’utilitzar les persones i que comunica 

diferents poblacions. També cal considerar que la infraestructura haurà de garantir una 

conducció còmoda i segura sense oblidar en cap cas el cost econòmic que això 

suposarà. Per últim, la carretera s’ha de situar en un medi físic en el que es farà un 

impacte i que cal considerar en qualsevol cas, a més de tenir en compte l’aversió que 

una obra de grans dimensions pot causar en les persones que habiten un espai natural 

com el que resulta afectat.  

En primer lloc es durà a terme un anàlisi multicriteri convencional en el que els 

indicadors apareixen agrupats per la seva naturalesa. Més endavant, i per tal de donar 

més rellevància a aquells indicadors realment significatius, es farà servir el mètode 

ACRIP (Agrupació de Criteris pel seu Pes). Aquest mètode agrupa els indicadors en 3 
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conjunts en funció de si el pes específic que els correspon és major o menor, per 

després ponderar de nou els indicadors donant major significació a aquells que són 

bàsics i menor a aquells que són complementaris.  

En les taules que s’adjunten en les següents pàgines es poden observar les 

valoracions i ponderacions realitzades per a les tres alternatives desenvolupades i 

també per a la situació actual. Més endavant, es comentaran els resultats i es podran 

extreure les conclusions oportunes. 

ÀNALISI MULTICRITERI CONVENCIONAL Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Indicadors ambientals 30 53 50 64 

   Impacte visual, paisatgístic 6 1 1 2 

   Impacte acústic 5 1 2 2 

   Descompensació en moviment de terres 4 3 1 3 

   Mesures correctores d’impacte sobre Medi 7 2 2 2 

   Afecció a Béns d’Interès cultural 8 1 1 2 

Indicadors econòmics 20 60 40 0 

   TIR 8 3 2 0 

   VAN 5 3 2 0 

   B / C 4 3 2 0 

   PRI 3 3 2 0 

Indicadors funcionals 20 33 35 29 

   Velocitat de planejament 5 2 2 2 

   Dificultats de la traça (planta i alçat) 4 1 1 1 

   Serveis afectats 2 1 2 2 

   Propietats afectades 2 2 2 1 

   Duració de l’obra 1 2 2 1 

   Índex d’ocupació i mà d’obra 1 1 1 1 

   Molèsties a usuaris d’infraestructures 3 2 2 1 

   Obres auxiliars necessàries 1 2 2 2 

   Possibilitat d’execució per fases autònomes 1 2 2 2 

Indicadors territorials 30 55 55 60 

   Acceptació subjectiva de la població 6 2 2 2 

   Coordinació amb planejament urbanístic 5 1 1 2 

   Impuls de desenvolupament econòmic 5 2 2 2 

   Foment del creixement urbanístic 6 2 2 2 

   Millora de la circulació urbana 8 2 2 2 

Valoració global 534 201 180 153 

Percentatges 100% 37,64% 33,71% 28,65% 

 
Taula A05.30. Anàlisi multicriteri convencional 
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ÀNALISI MULTICRITERI SEGONS MÈTODE 
ACRIP Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Indicadors bàsics 49       

   Afecció a Béns d’Interès cultural 8 1 1 2 

   TIR 8 3 2 0 

   Millora de la circulació urbana 8 2 2 2 

   Mesures correctores d’impacte sobre Medi 7 2 2 2 

   Impacte visual, paisatgístic 6 1 1 2 

   Acceptació subjectiva de la població 6 2 2 2 

   Foment del creixement urbanístic 6 2 2 2 

Valors ponderats 258 92 84 82 

Percentatges respecte al total del grup 100% 35,66% 32,56% 31,78% 

Percentatges multiplicats per 3 300% 106,98% 97,67% 95,35% 

          

ÀNALISI MULTICRITERI SEGONS MÈTODE 
ACRIP Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Indicadors importants 43       

   Impacte acústic 5 1 2 2 

   VAN 5 3 2 0 

   Velocitat de planejament 5 2 2 2 

   Coordinació amb planejament urbanístic 5 1 1 2 

   Impuls de desenvolupament econòmic 5 2 2 2 

   Descompensació en moviment de terres 4 3 1 3 

   B / C 4 3 2 0 

   Dificultats de la traça (planta i alçat) 4 1 1 1 

   PRI 3 3 2 0 

   Molèsties a usuaris d’infraestructures 3 2 2 1 

Valors ponderats 220 88 73 59 

Percentatges respecte al total del grup 100% 40,00% 33,18% 26,82% 

Percentatges multiplicats per 2 200% 80,00% 66,36% 53,64% 

          

ÀNALISI MULTICRITERI SEGONS MÈTODE 
ACRIP Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Indicadors complementaris 8       

   Serveis afectats 2 1 2 2 

   Propietats afectades 2 2 2 1 

   Duració de l’obra 1 2 2 1 

   Índex d’ocupació i mà d’obra 1 1 1 1 

   Obres auxiliars necessàries 1 2 2 2 
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   Possibilitat d’execució per fases autònomes 1 2 2 2 

Valors ponderats 40 13 15 12 

Percentatges respecte al total del grup 100% 32,50% 37,50% 30,00% 

Percentatges multiplicats per 1,5 150% 65,00% 75,00% 60,00% 

 
Taula A05.31. Anàlisi multicriteri segons el mètode ACRIP 

 

A la Taula 7.1, es presenten els resultats obtinguts després de realitzar un anàlisi 

multicriteri mitjançant el mètode convencional. Aquest consisteix en ponderar les 

valoracions realitzades segons el pes específic que se li hagi atorgat a cadascun dels 

indicadors.  

A la Taula 7.2, s’ha aplicat el mètode ACRIP sobre l’anàlisi multicriteri ja realitzat. 

Aquest mètode consisteix en agrupar els diferents criteris pel seu pes (de major a 

menor) en comptes d’agrupar-los per la seva naturalesa. Així es reordenen en tres 

grups:  

• Bàsics 

• Importants 

• Complementaris  

Un cop ordenats, es tracta de donar major o menor importància als indicadors en 

funció del grup en el que es trobin independentment de la seva naturalesa. Aleshores, 

es multiplicaran per un factor 3 els percentatges dels indicadors Bàsics, per un factor 2 

els dels Importants i per 1,5 els dels Complementaris.  

Un cop realitzat aquests anàlisis amb tots dos mètodes, ja és possible escollir 

l’alternativa més adient per aquest projecte a partir d’objectivar factors de diversa 

índole. Els resultats es poden resumir segons la Taula 7.3 que es presenta a 

continuació: 

 

 Total Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Anàlisi multicriteri convencional 534 201 180 153 

Percentatges del mètode convencional  100% 37,64% 33,71% 28,65% 

Anàlisi multicriteri mètode ACRIP 1.274 471,5 420,5  382 

Percentatges del mètode ACRIP 100% 37,01% 33,01% 29, 98% 

 
Taula A05.32. Resum de resultats dels anàlisis multicriteri 
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Observant els resultats, s’aprecia que els dos anàlisis realitzats permeten realitzar la 

mateixa classificació de les alternatives en funció de la seva idoneïtat. D’aquesta 

manera podem classificar, de forma descendent, les alternatives proposades segons 

quina és la més a adequada i quina la menys:  

1) Alternativa 1  

2)  Alternativa 2 

3)  Alternativa 3  

Veiem en la Taula A05.32 que l’alternativa més ben puntuada és l’Alternativa 1, la 

segueix l’Alternativa 2 i, per últim, l’Alternativa 3. L’Alternativa 1 es veu afavorida per 

diferents aspectes, però primordialment per ser l’alternativa més curta i 

l’econòmicament més rentable. L’Alternativa 3 és la que resulta pitjor puntuada degut a 

la seva gra longitud  que fa que no sigui rentable econòmicament. El fet d’intentar 

ajustar-se més a l’orografia del terreny i obtenir millors indicadors mediambientals, no 

aconsegueix compensar la seva nul·la puntuació en els indicadors econòmics. 

 

6.3.1 Anàlisis de sensibilitat 

Malgrat que ja s’ha vist que l’Alternativa 1 és la més adient, i és la que triarem com a 

variant, per a finalitzar l’anàlisi multicriteri de les diferents alternatives és important 

realitzar un anàlisis de sensibilitat per observar fins a quin punt es poden produir 

variacions en els resultats al modificar la ponderació dels criteris escollits. Tot i que el 

mètode ACRIP permet reduir significativament la sensibilitat de l’anàlisi ja que 

emfatitza la rellevància d’aquells indicadors més importants, és important realitzar 

aquesta última comprovació.  

Realitzant l’anàlisi de sensibilitat s’ha arribat a l’extrem de comprovar els resultats que 

s’obtindrien si als diferents criteris se’ls hi associés el 100% del pes específic. Els 

resultats es mostren a continuació: 

 

 

CRITERIS Pes específic Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

Ambientals 100% 176,67 166,67 213,33 

Econòmics 0% 0 0 0 

Funcionals  0% 0 0 0 

Territorials 0% 0 0 0 

Total 556,67 176,67 166,67 213,33 

Percentatges 100% 31,74% 29,94% 38,32% 
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CRITERIS Pes específic Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

Ambientals 0% 0 0 0 

Econòmics 100% 60 40 0 

Funcionals  0% 0 0 0 

Territorials 0% 0 0 0 

Total 100 60 40 0 

Percentatges 100% 60,00% 40,00% 0,00% 

 

CRITERIS Pes específic Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

Ambientals 0% 0 0 0 

Econòmics 0% 0 0 0 

Funcionals  100% 33 35 29 

Territorials 0% 0 0 0 

Total 97 33 35 29 

Percentatges 100% 34,02% 36,08% 29,90% 

 

CRITERIS Pes específic Alternativa 1  Alternativa 2  Alternativa 3  

Ambientals 0% 0 0 0 

Econòmics 0% 0 0 0 

Funcionals  0% 0 0 0 

Territorials 100% 55 55 60 

Total 170 55 55 60 

Percentatges 100% 32,35% 32,35% 35,29% 

 
Taula A05.33. Resultats anàlisi de sensibilitat 

 

Els resultats de l’anàlisi de sensibilitat confirmen el què ja avançàvem en l’apartat 

anterior. Quan només hi ha un criteri medi-ambiental, l’alternativa 3 és la guanyadora, 

seguida de la 1 i de la 2. Quan només es té en compte l’indicador econòmic surt 

l’arternativa 1 com la millor i l’alternativa 3 la pitjor, com ja s’havia vist amb els anàlisis 

de rendibilitat econòmica realitzats anteriorment. Pel que fa referència a criteris 

funcionals, l’alternativa 2 esdevé la millor puntuada, seguida de l’alternativa 1. 

Finalment, si només tinguéssim en compte criteris territorials, l’alternativa 3 és la millor, 

seguida de l’alternativa 1 i 2 amb la mateixa puntuació. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex de traçat és una completa exposició de totes les característiques i 

paràmetres que defineixen el traçat de l’alternativa seleccionada (Alternativa 2) com a 

variant de la carretera BP-2151 al seu pas pel municipi de Sant Pere de Riudebitlles. 

També s’hi justifiquen els criteris que s’han utilitzat en la definició geomètrica del 

traçat, tant en planta com en alçat, per a aquesta carretera i les connexions amb les 

carreteres ja existents. 

 

 

2. NORMATIVA  

 

Per a la redacció d’aquest annex, s’ha emprat la següent normativa, que és la vigent 

en matèria de traçat:  

- “Norma 3.1-IC Trazado. de la Instrucción de Carreteras”. aprovada per Ordre 

Ministerial de 27 de Desembre de 1.999 (BOE del 2 de febrer de 2000). 

- “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”. Esborrany de 4 de març de 

2003 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

La següent normativa també és de gran utilitat: 

- Manual de càlcul geomètric de rotondes (esborrany de 4 de març de 2.003) de 

la Direcció General de Carreteres del Departament de PolíticaTerritorial i Obres 

Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

- Criteris generals en el disseny de rotondes. Direcció General de Carreteres del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

- “Consideracions geomètriques i funcionals a les rotondes” de la Direcció 

General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

de la Generalitat de Catalunya. 

- Ordre Ministerial de 16 de desembre de 1997, on es regulen els accessos a les 

carreteres de l’Estat, les vies de servei i la construcció d’instal·lacions de 

serveis de carreteres 
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3. CRITERIS DE DISSENY 

 

Tot seguit, s’exposen una sèrie de criteris generals i/o el marc normatiu bàsic 

considerats per al disseny d’aquesta variant, i que lògicament, també s’han aplicat al 

disseny de les alternatives analitzades a l’Annex 05: 

- La funció de la variant és la de millorar sensiblement els itineraris entre els 

nuclis urbans de manera rentable segons un anàlisi Cost – Benefici i 

descongestionar de trànsit de pas per la localitat de Sant Pere de Riudebitlles. 

- Tal i com prescriu la Llei de Carreteres 7/1993 de 30 de setembre, i donat que 

és una carretera convencional, la zona d’afectació s’estendrà fins als 50 metres 

des de l’aresta de la calçada (al tractar-se d’una variant). La zona de domini 

públic serà de 3 metres des de l’aresta de l’explanació. 

- La geometria en planta de la nova via ha de permetre un bon nivell de servei 

per al trànsit. És per aquest motiu que s’han dissenyat corbes circulars amb 

radis el més generosos possible, de forma que s’aconsegueixi una conducció 

còmoda i segura en comparació amb l’actual i que s’adaptin al màxim al terreny 

existent. 

- La geometria de la nova carretera en alçat s’ha adaptat al màxim al terreny, 

adequant-se al màxim a la orografia de la zona, tot i les dificultats que això 

suposa, sobretot en aquest cas on l’orografia és ondulada. 

- La traça ha d’afectar el mínim possible les finques de les zones, transcorrent 

sempre que sigui possible pel límit de les mateixes per tal de reduir els efectes 

sobre els propietaris. 

- És important considerar la importància que tenen en aquest cas els criteris 

ambientals, per l’impacte que pot suposar la traça de la carretera sobre 

l’ecosistema de la zona de projecte. 

Així mateix, s’han emprat els criteris específics de traçat que apareixen en la Norma 

3.1-IC en referència al traçat de carreteres, complementant-los amb els criteris que 

proporciona el Pla de Carreteres vigent per a una carretera convencional de la xarxa 

local: 

 

3.1 Tipus de carretera 

Segons la classificació vigent de carreteres, la carretera BP-2151 és una carretera 

secundària, és una carretera de la xarxa local de carreteres de Catalunya, que pertany 

a la Generalitat de Catalunya. És una carretera convencional 1+1. La variant objecte 
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del projecte, té les mateixes característiques: és una carretera convencional, de 

calçada única i amb un únic carril per sentit de circulació. La diferència estarà en què 

no tindrà accés a propietats adjacents. A més a més, segons la taula 2.1 de la “Norma 

3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras”, en funció de la màxima inclinació 

mitja, el tipus de relleu natural que la carretera travessa ha d’ésser considerat com  

Ondulat. 

Pàrametres de disseny 

Tipus de xarxa Local 

Tipus de via Carretera convencional 1+1 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de projecte 80 km/h 

Secció tipus 7/10 

   
   Taula A06.1. Paràmetres de disseny de la variant 
 

3.2 Velocitat de projecte 

La velocitat de projecte d’un tram és aquella que permet definir les característiques 

geomètriques mínimes dels elements del traçat, en condicions de comoditat i 

seguretat. D’acord amb els condicionants inicials de projecte, la velocitat de projecte 

és de 80km/h. Com és una carretera convencional, la denominació de la carretera és 

C-80 i pertany al grup 2. 

 

3.3 Alineacions en planta 

En la definició dels eixos s’han emprat alineacions rectes i circulars connectades entre 

sí per mitjà de corbes de transició de paràmetre establert segons les especificacions 

de la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras”. En tot els casos s’ha 

complert les especificacions tècniques establertes per al disseny d’un vial de velocitat 

de projecte 80 km/h. 

Pel que fa referència a les rectes, s’han respectant els valors mínims i màxim 

establerts en la taula 4.1 de la “Norma 3.1-IC Trazado. de la Instrucción de 

Carreteras”. Per a 80 km/h els valors són: 

- Longitud mínima entre corbes en “s”: 1,39 Vp = 111,2 metres 

- Longitud mínima entre corbes en “c”: 2,78 Vp = 222,4 metres 

- Longitud màxima de la recta:   16,70 Vp = 1.336 metres 
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Pel que fa referència a les corbes, el peralt màxim és del 7%, però seguint la següent 

relació o fórmula de peralts, per a carreteres del grup 2, en aquest cas una C-80: 

 Si      50 < R < 350,   p = 7 % 

 Si     350 < R < 2.500,   p = 7 – 6,08 (1-350 / R) 1,3 % 

 Si  2.500 < R < 3.500,  p = 2 % 

El radi mínim de qualsevol corba és de 265 metres per a una velocitat de projecte de 

80 km/h segons la taula 4.4 de la mateixa Norma, per a carreteres del grup 2. 

Quan s’uneixin corbes consecutives sense recta al mig o bé amb recta de longitud 

inferior a 400m, la relació entre els radis de les corbes ha de complir els límits de la 

figura 4.3, que té l’equivalència en la taula 4.8. En el cas que la recta sigui superior a 

400 metres, el radi de la corba circular de sortida ha de ser de més de 300 metres. 

Les corbes de transició utilitzades per enllaçar un trams recte amb una corba circular o 

dues corbes circulars consecutives són clotoides. S’empren clotoides, (amb equació 

intrínseca: R x L = A2), com a corbes d’acord entre totes les alineacions circulars de la 

carretera, així com entre les alineacions circulars i les alineacions rectes de la 

carretera per evitar les discontinuïtats en la curvatura de la traça. Aquestes clotoides 

tenen unes longituds mínimes en funció de diferents variables, tal i com s’explica 

extensament en l’apartat 4.4.3 de la “Norma 3.1-IC Trazado. de la Instrucción de 

Carreteras”. Per altra banda, la longitud màxima d’una clotoide no ha de superar 1,5 

vegades la seva longitud mínima.  

El desenvolupament mínim de tota corba hauria de ser superior a una variació 

d’acimut de 20 gon, però poden ésser acceptats valors d’entre 9 gon i 20 gon. Només 

excepcionalment s’acceptaran valors inferios de 9 gon. Entre 9 gon i 6 gon, s’ha de 

verificar que la longitud sumada de les clotoides i de la corba sigui superiors als valors 

de la taula 4.10 de la “Norma 3.1-IC Trazado. de la Instrucción de Carreteras”, per a 

cada radi mínim. Entre 6 gon i 2 gon no es faran servir clotoides i es cumpliràn unes 

longituds de corba i de radi mínims per als diferents angles entre alineacions segons la 

taula 4.9 de la mateixa norma. Queda prohibit emprar angles entre alineacions de 

rectes inferiors a 2 gon. 

Per carreteres del grup 2 com la nostra variant, no és necessari l’ús de clotoides en 

cas de radis de corba superiors a 2.500 metres.  

 

3.4 Alineacions en alçat 

Per la definició del traçat en alçat s’empren dos tipus d’elements: 
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- Rasants d’inclinació uniforme o rasants en recta. 

- Corbes d’acord vertical. Paràboles de segon grau. 

Novament s’han de complir les normes establertes per la “Norma 3.1-IC Trazado de la 

Instrucción de Carreteras”, pel que fa referència als valors dels paràmetres dels acords 

i el desenvolupament d’aquests. 

En rasants en recta, per a una carretera convencional de velocitat de projecte 80km/h, 

la inclinació màxima és del 5%, i es permet fins a un 7% com a inclinació excepcional. 

Aquesta pendent màxima no pot ser de més de 3.000 metres de longitud.  

Cal tenir present a més a més, que s’ampliarà la plataforma i s’afegirà un carril 

addicional, si la velocitat del vehicle pesat tipus en la rampa disminueix per sota de 40 

km/h, calculat en funció de la distància i si s’està accelerant o desaccelerant, tal i com 

s’aprecia en les corbes de la figura 7.1 de la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción 

de Carreteras”; en coincidència amb una disminució del servei en l’esmentada rampa 

de 2 nivells respecte al existent en trams adjacents. D’aquesta figura, es dedueix que 

pendents iguals o inferiors al 4,5% ens asseguren no haver de projectar carrils 

d’addicionals. 

La inclinació mínima és del 0,5% i excepcionalment pot baixar al 0,2%. 

 Pel que fa a les corbes d’acord vertical, aquestes venen condicionades per la visibilitat 

de parada. Segons la taula 5.1, l’acord vertical còncau mínim corresponent és de radi 

2.636 metres i l’acord vertical convex mínim és de 3.050m. Hi ha, però, uns 

paràmetres desitjables que són per l’acord vertical còncau un radi de 4.348 m, i per 

l’acord vertical convex un mínim de 7.125m.   

 

3.5 Secció transversal 

La secció tipus a emprar és una 7/10. És a dir, es tracta  d’una carretera convencional, 

amb una calçada per sentit de circulació de 3,5 metres d’amplada, i voral a banda i 

banda de 1,5 metres. S’han establert les dimensions que especifica la taula II del Pla 

de Carreteres per a una carretera Convencional com és el cas que ens ocupa. 

Aquestes i d’altres unitats estructurals com les que s’indiquen a continuació es 

defineixen donant compliment a totes les prescripcions existents a la normativa en 

matèria de carreteres: 

- Tipus de secció 

- Ample de carrils de circulació 

- Ample de vorals 
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- Peralts 

- Bermes i cunetes 

- Talussos en terraplè i desmunt 

- Barreres de seguretat 

 

 

4. INICI I FINAL DE PROJECTE 

 

L’alternativa adoptada com a solució del projecte comença aproximadament en el PK 

15+750 de la carretera BP-2151, al sud-est de Sant Pere de Riudebitlles, i discorre pel 

sud del nucli urbà. Al llarg de la traça no es produiran interseccions a nivell amb els 

camins existents. La variant enllaça de nou amb la carretera existent aproximadament 

en el PK 17+900. S’adopta doncs, com a inici del projecte el PK 0+000, coincidint amb 

el PK 15+750 de la carretera BP-2151 actual, i la variant finalitzarà en el PK 2+125, 

coincidint amb el PK 17+900de la carretera existent. 

La nova carretera adoptarà el nom de BP-2151b. 

 

  

5. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT 

 

En aquest apartat es descriu detalladament l’alternativa òptima seleccionada de les 

tres tècnicament viables plantejades a “l’Annex 05. Estudi d’Alternatives”, l’alternativa 

1. Es defineix, doncs, el traçat d’aquesta alternativa fent una descripció detallada de 

les característiques geomètriques més rellevants del traçat en planta, en alçat i la 

secció transversal. 

Al final d’aquest annex, es presenten els llistats de planta i alçat que defineixen la 

variant, obtinguts del programa de traçat emprat per a la realització del projecte. 

 

5.1 Descripció de la traça 

La variant escollida discorre pel sud de Sant Pere de Riudebitlles i té una longitud total 

de 2125,50 metres. La traça travessa terrenys classificats com a sòl agrícola i només 

en el seu extrem oest afecta sòl urbanitzat. Es creua a més, diverses carreteres i 
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camins locals. S’exposen tot seguit, els encreuaments, el PK, i la solució adoptada per 

l’encreuament: 

- Carretera BP-2151   PK 0+000 Rotonda a l’inici de la variant 

- Camí continuació c/ Serra d’Or PK 0+435 Pas superior 

- Camí del Pla    PK 0+680 Pas inferior 

- Camí Sant Martí Sadevesa  PK 0+990 Pas inferior 

- Camí alternatiu Sant Jeroni  PK 1+140 Pas superior 

- Carretera BP-2151    PK 2+125 Rotonda al final de la variant 

Com podem apreciar, únicament hi ha intersecció amb la carretera BP-2151. Amb la 

resta de camins, per ser de menor importància, no és creu oportú que hi hagi un accés 

directe a la nova variant. S’ha donat però, permeabilitat transversal a la variant, 

permetent el creuament d’aquests camins rurals amb passos a diferent nivells, amb 

estructures auxiliars o obres de fàbrica. Concretament amb 2 passos inferiors i 2 

passos superiors. 

Finalment, per a dur a terme la definició del traçat geomètric de la carretera, s’han 

realitzat successius tempteigs tenint en compte la geometria en planta, en alçat (perfil 

longitudinal) i els moviments de terres corresponents, adequant-se als condicionants 

tècnics indicats a la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras”, així com a 

la realitat física que caracteritza a la zona on s’ubiquen els nous vials. 

5.1.1 Traçat en planta  

En la definició del traçat en planta d’una variant es poden distingir dos tipus d’eixos: 

- L’eix o tronc de la variant (que anomenem eix principal) 

- Eixos secundaris: són aquells eixos corresponents a vials reposats i camins de 

servei, que asseguren la permeabilitat de la nova via de comunicació i donen 

accés a les propietats adjacents. 

En aquest cas i paral·lelament al projecte del tronc principal, també s’han hagut de 

preveure ramals i condicionar camins existents per tal de garantir la permeabilitat de la 

traça. Per garantir la connexió dels camins existents, s’ha intentat utilitzar el criteri de 

major permeabilitat amb el mínim nombre d’estructures auxiliars possibles. 

En l’eix o tronc de la variant, per a una velocitat de projecte de 80 km/h, tot complint 

els criteris presentats anteriorment, seguint la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción 

de Carreteras”, s’han combinat adequadament les següents alienacions per a 

aconseguir la traça en planta: 

- Alineacions rectes 
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- Alineacions circulars 

- Corbes de transició o clotoides 

 

La nostra variant comença a l’Obaga d’en Batllori, en el PK 15+750 de la carretera BP-

2151 en un tram de recta, direcció Sant Pere de Riudebitlles, passat un trencant que 

va a la Papereria Creix i abans d’arribar a una corba a dreta on es troba l’empresa 

Embalatges Industrials, SA. En aquest PK es situa una rotonda amb 3 

entrades/sortides, dues de l’actual carretera BP-2151, una direcció Sant Pere de 

Riudebitlles i l’altre cap a Sant Sadurní d’Anoia,  i la tercera, la de l’inici de la variant. 

Pel que fa referència a l’alineació en planta, el traçat surt de la rotonda direcció sud-

oest amb un tram recte de 140 metres. No es surt perpendicularment a l’actual BP-

2151, per evitar les proximitats del Puig Cogúl situat al sud. Tot seguit té una corba a 

dreta de radi 300m, i longitud 235m que fa que la nova direcció de la variant sigui est. 

Cal notar que totes les corbes de la variant s’han dissenyat amb un radi de 300m, i 

amb clotoides d’entrada i sortida de paràmetre k=135 i de longitud 60,75m.   

Seguidament hi ha un tram de recta de 680m de longitud, on en el PK 0+630 es 

supera el Torrent del Cuitor i tot seguit es creua per dalt el Camí del Pla en el PK 

0+680. La variant passa d’aquesta forma entre el nucli urbà i un petit grup de menys 

de 10 cases separat del municipi. En la mateixa recta, es travessa el Torrent del 

Sabater en el PK 0+840, i el Camí de Sant Martí Sadevesa en el PK 0+990. La recta 

acaba al sud del camp de futbol del municipi amb una corba a esquerres i una corba a 

dretes simètriques, de longituds 105 i 277 metres respectivament, amb les 

corresponents clotoides, per superar el punt més alt del la orografia del traçat al sud de 

l’ermita de Sant Jeroni. Finalment, el traçat s’acaba amb una recta de 324 metres que 

travessa amb un viaducte de 150 metres el Torrent d’en Guilló, un centenar de metres 

al sud de l’Aqüeducte de Sant Pere de Riudebitlles, i que arriba a la carretera BP-2151 

en el seu PK 17+900. 

La rotonda en aquest punt, tindrà 4 entrades/sortides: dues de l’actual carretera BP-

2151, una direcció l’enllaç amb la C-15 i l’altre cap a Sant Pere de Riudebitlles, la 

tercera, la de final de la variant, i la quarta per accedir al carrer dels Afores i a unes 

naus industrials de Josep Vallès i Miquel, SA. 

 

5.1.2 Traçat en alçat  
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La definició del traçat en alçat d’una variant es fa tot complint els criteris presentats 

anteriorment, seguint la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras”, i 

mitjançant l’ús de dos tipus d’elements:  

- Rasant d’inclinació uniforme o rasants en recta 

- Corbes d’acord vertical o paràboles de segon grau 

S’ha realitzat el càlcul dels pendents intentant minimitzar el moviment de terres i 

procurant compensar els volums de terres de desmunts i els terraplens. 

Els paràmetres mínims dels acords verticals - convexes i còncaus - proporcionen la 

visibilitat necessària per efectuar les següents maniobres: 

- Detenció davant d’un obstacle a la calçada: en tot punt de qualsevol classe de 

carretera. 

- Col·lisió amb altres trajectòries de trànsit. 

- Avançament de vehicles (al tractar-se d’una carretera de calçada única amb un 

únic carril pel sentit considerat) en tots els trams en els que no està prohibida 

aquesta maniobra. 

- Percepció d’una divergència als trams en els que ens aproximem a aquesta 

circumstància. 

Pel que fa a l’alineació en alçat, la variant comença en el seu punt més baix en la 

rotonda d’inici, amb una cota de 264 metres, ascendint amb una pendent positiva del 

3,18%, ja que la orografia del terreny també augmenta de cota. En el PK 0+440, passa 

a una pendent negativa del 1,25% que es manté fins al PK 0+900. En aquest punt 

torna a canviar la inclinació de la variant adquirint un pendent del 4,5% positiu, passant 

per sobre del camí de Sant Martí Sadevesa arribant d’aquesta forma al punt més alt 

del traçat a una cota de 297 metres al sud del turó de Sant Jeroni. A partir d’aquí es 

baixa amb una pendent del 4,5% fins arribar al Torrent d’en Guilló, on el terreny té la 

seva cota més baixa. Just passat el torrent, en el PK 1+950 disminueix la pendent fins 

al 1,99% amb el que s’arriba a la rotonda final.  

En el PK 0+440 l’acord vertical còncau té un Kv de 2.636m que és el radi mínim 

permès i provoca una fletxa de 64,7cm. En el PK 0+900 tenim un acord convex, 

novament amb el radi mínim permès que és de 3.050m i que suposa una fletxa de 

1,26m. En el PK 0+1450 torna a haver-hi un acord còncau amb Kv de 2.636m, on 

s’obté la fletxa màxima de tota la variant que és de 2,67m. Finalment, en el PK 0+1950 

tornem a tenir un petit acord convex per disminució de la pendent, amb un Kv de 

7.125m que és el radi desitjable, i ens provoca una fletxa de 56cm. 
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5.1.3 Coordinació del traçat en planta i alçat 

Els traçats en planta i en alçat s’han intentat coordinar seguint els criteris establerts per 

la normativa vigent de traçat, amb l’objectiu d’evitar sempre que sigui possible pèrdues 

de traçat o zones que donin lloc a apreciacions falses del mateix, aconseguint la 

màxima visibilitat possible al llarg de tot el desenvolupament del tram de carretera. 

S’han intentat evitar tot els mals exemples que apareixen en el punt 6 de la Instrucció 

de Carreteres 3.1.- I.C, figures de la 6.1 a 6.6. A més a més, el criteri que en el mateix 

punt s’indica: “ Els punts de tangència de tot acord vertical, en coincidència amb una 

corba circular, estaran situats dins de la clotoide en planta i el més allunyats possible 

del punt de radi infinit. 

El primer acord còncau en el PK 0+440, s’ubica en planta, just al començament de la 

clotoide de sortida de la primera corba. El segon acord, que és convex, en el PK 

0+900 es situa en plena recta. El següent acord que és còncau en el punt més alt de la 

traça, es situa al començament de la clotoide de sortida de la corba a esquerres de 

longitud 105m. Finalment, l’acord convex que hi ha al final del viaducte que salva el 

Torrent d’en Guilló, es situa novament en plena recta. 

 

5.2 Secció transversal 

 

S’han projectat dos carrils per la calçada, un per cada sentit de circulació seguint la 

Norma “Carreteres de calçada única”. Instrucció de Carreteres 3.1.- I.C. Desembre 

1.999. La secció transversal del tronc de la carretera consta d’una única calçada de 7 

metres, amb un únic carril de 3,5 m per cada sentit de circulació considerat. Al llarg de 

tota la variant, els vorals exteriors són d’1,5 metres, i les bermes de 0,75 metres.  

S’ha adoptat un 2% de pendent transversal en les alineacions rectes des de l’eix de la 

carretera. Aquest valor d’inclinació transversal serà el mateix per la calçada i els 

vorals, i permet l’evacuació amb facilitat de les aigües superficials, de manera que el 

seu recorregut sigui el mínim possible. El pendent de les bermes en aquests trams tal i 

com indica la norma és del 4% també cap a l’exterior. 

En corbes circulars el pendent transversal de la carretera és igual al peralt al llarg de 

tota la corba. Com totes les corbes de la variant són de radi 300 metres, inferior a 350 

metres, el peralt és del 7%.  

La transició de seccions entre les alineacions rectes i corbes es fa pràcticament tota al 

llarg de la corba de transició o clotoide, a excepció de la meitat exterior, que abans de 
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començar la clotoide ja passarà d’un pendent del 2% a un pendent nul, tal i com 

mostar la figura 4.4 de la Norma. 

Per tant, en quant al peralts, se segueixen els criteris de disseny especificats a la 

“Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras., tant pel que fa referència al 

seu valor, com pel que fa referència a la transició entre diferents alineacions de l’eix en 

planta. 

Els talussos en terraplè tenen una relació horitzontal/vertical de 3/2 (consultar Annex 

03 – Geologia i Geotècnia) 

En els trams de desmunt, es dissenyen cunetes TTR-15 adjacents als vorals. 

Aquestes cunetes, que tenen 1,5 metres d’ample i una profunditat màxima de 0,24 

metres, disposen d’una banqueta entre el final de la cuneta i el peu del talús del 

desmunt de 0,50 metres d’amplada. Els talussos en desmunt tenen una relació 

horitzontal/vertical de 1/2, menys a la capa superficial alterada on la relació és 3/2 

(consultar Annex 03 – Geologia i Geotècnia) 

 

Pàrametres Valors 

Carrils 2 x 3,5 m 

Vorals 2 x 1,5 m 

Bermes 2 x 0,75 m 

Cunetat triangular 2 x 1,5 x 0,24 m 

Talús desmunt 1H:2V 

Talús terraplè 3H:2V 

   
  Taula A06.2. Paràmetres de disseny de la secció tipus 
 

Per acabar, afegir que hi ha tota una sèrie d’elements de drenatge, tant 

longitudinalment com transversalment (consultar Annex 04 Climatologia i Hidràulica). 

Totes aquestes descripcions anteriors es poden consultar més detallada i gràficament 

al Document núm. 2 - Plànols, on es presenta la secció tipus de la carretera tant en 

desmunt com en terraplè. 

 

 

6. ESTUDI DE NUSOS 

 

6.1 Introducció 
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En aquest apartat es defineixen els criteris de disseny de les interseccions entre la 

carretera de nova construcció i les carreteres o camins ja existents a l’àmbit d’estudi.  

Com ja s’ha comentat anteriorment, en aquest projecte únicament hi ha dos 

interseccions, precisament a l’inici i final de  la variant amb la BP-2151, que és la 

carretera que travessa el nucli de Sant Pere de Riudebitlles. Aquestes dos 

interseccions es solucionen amb dues rotondes. 

 

6.2 Rotondes 

Com només hi ha dues rotondes, per al dimensionament d’aquest nusos, la normativa 

a emprar és la “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”, esborrany de 4 de 

març de 2003 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

Les rotondes s’han convertit en els últims anys en una alternativa en les interseccions 

urbanes, periurbanes i interurbanes. Sota la denominació de rotonda es designa a un 

tipus especial de nus, caracteritzat perquè els trams que en ella conflueixen es 

comuniquen a través d’un anell en el que s’estableix una circulació rotatòria al voltant 

d’una illa central. Les trajectòries dels vehicles no es creuen, sinó que convergeixen i 

divergeixen: per això, el número de punts conflictius és més reduït que en altres tipus 

de nusos, especialment quan s’incrementen el número de trams. 

Malgrat que l’ús òptim de les rotondes pel que fa referència al trànsit, s’esdevé quan 

les IMDs incidents són semblants per a totes les vies que hi interseccionen, el seu ús 

s’ha generalitzat per a la resta de casos, per les avantatges que  tenen en altres 

aspectes com la seguretat. 

El funcionament d’una rotonda es basa en la prioritat de pas d’aquells vehicles que 

circulen per la calçada anular, front aquells que pretenen entrar en ella des dels trams. 

Tot i això, contràriament al que podria semblar a primera vista, la calçada anular no 

constitueix (excepte en els casos de rotondes molt grans en les que la distància entre 

trams és considerable) una successió de trams trenats, sinó que els vehicles entren 

directament a la circulació rotatòria quan veuen en ella un forat. Així doncs, la distància 

entre una entrada i la sortida següent (és a dir, el diàmetre de la calçada anular) i 

l’amplada d’aquesta calçada tenen poca influència en el funcionament i capacitat de la 

rotonda. 

A continuació s’exposen tot un conjunt de paràmetres que serveixen per caracteritzar 

les rotondes: 
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- Illa central: àrea que es troba en el centre de la rotonda i al voltant del qual 

circula el trànsit 

- Illa deflectora: àrea ubicada en els trams d’accés a la rotonda que separa el 

trànsit entrant del circulant i provoca que els conductors disminueixin la 

velocitat d’entrada. 

- Calçada anular: calçada en forma d’anell que estableix una circulació rotatòria 

al voltant de l’illa central. 

- Zona franquejable de la illa central o gorgera. Corona de l’illa central 

concebuda en glorietes petites per acomodar la trajectòria dels pneumàtics 

esquerres dels vehicles pesants en el seu moviment  de gir al voltant de lilla 

central.  

- Diàmetre del cercle inscrit: paràmetre bàsic per definir la rotonda. És el cercle 

que es pot inscriure en la línia corba externa de la calçada anular. 

- Ample de la calçada anular: ample de la calçada per on circula un vehicle al 

voltant de la illa central. 

-  Ample d’aproximació: ample que té la calçada en el tram d’accés abans de 

produir-se canvis d’ample efectuats per la rotonda. 

- Ample d’entrada: ample de l’entrada, on el tram d’accés  interseca amb el 

cercle inscrit. 

- Ample de partida: ample de la calçada a la sortida, un cop efectuats tots els 

canvis provocats per la rotonda 

- Ample de sortida: és l’ample que té la calçada a la sortida, en la intersecció 

amb la rotonda. 

- Radi d’entrada: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de l’entrada 

- Radi de sortida: és el radi mínim de curvatura de la corba externa de la sortida. 
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  Figura A06.1. Paràmetres característics d’una rotonda 

 

6.2.1 Dimensionament 

La variant, en trobar-se a Catalunya, ha de complir les normatives de la Direcció 

General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya sobre glorietes. En la Instrucció 

per al disseny i projecte de rotondes, es defineixen 3 tipologies de rotondes:  

- Rotondes urbanes 

- Rotondes periurbanas 

- Rotondes interurbanes 

En aquest projecte, ambdues rotondes es troben fora del nucli urbà, i per tant són 

rotondes interurbanes.  

Diàmetre exterior de la calçada anular 

La normativa recomana la no realització de traçats en planta de calçades anulars que 

no siguin circulars, de manera que s'ha seguit aquest consell i es projectarà circular. 

La determinació del diàmetre exterior de la rotonda serà funció bàsicament dels 

següents condicionants: 

- Espai disponible entre edificacions a preservar o obstacles inamovibles. 

- Tipologia de la rotonda en funció del seu entorn: urbana, periurbana o 

interurbana. 

- Hipòtesi de pas de vehicles. 
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- Nombre d’accessos i regularitat de distàncies entre entrades 

- Línia d’incidència d’accessos 

Cal doncs, encabir en el seu entorn 2 rotondes, una interurbana a l’inici, i una 

periurbana al final, amb els condicionants anteriors.  

La norma estableix que no es realitzin rotondes amb diàmetres exteriors inferiors a 28 

metres tret que hi hagi una justificació especial. En el cas d’estudi, en no haver-hi 

restriccions d'espai, es decideix no contradir la norma i es disposarà un diàmetre 

exterior major de 28 metres. El diàmetre escollit per a dimensionar la rotonda d’inici és  

de 44 metres, per tal de donar fluïdesa al trànsit, i la del final de 40 metres al tenir més 

limitacions d’espai. 

Amplada de la calçada anular 

Pel que fa referència a la determinació de la calçada anular, hi ha 5 hipòtesis de pas 

proposades a la norma: 

I. Pas de vehicle articulat tipus 

II. Pas de vehicle articulat tipus o simultani de turisme tipus i vehicle comercial 

lleuger tipus 

III. Pas simultani de camió mitjà tipus i turisme tipus 

IV. Pas simultani de vehicle articulat tipus i turisme tipus 

El nostre projecte està en la hipòtesi II, donat que el trànsit previst en l’hora de projecte 

supera el 85% de la capacitat en una de els entrades, però en canvi la intensitat de 

trànsit de vehicles pesants en l’hora de projecte de l’any horitzó no supera els 200 

vehicles/hora.  

Per al nostre diàmetre exterior de 44 metres, la norma estableix una calçada anular 

més gorgera mínima de 7,3 m. Segons la mateixa norma els resguards laterals han de 

ser de com a mínim de 0,6 m, i no es recomana que siguin més grans. 

Per  a un diàmetre exterior de 40 metres, la norma estableix una calçada anular més 

gorgera mínima de 7,4 m. Com en el cas anterior, els resguards laterals han de ser de 

com a mínim de 0,6m, i no es recomana que siguin més grans. 

Gorgera i vorals 

Per a la determinació de l'ample de la gorgera, la norma també estableix 4 hipòtesis de 

pas: 

 I.a Pas de vehicle comercial lleuger tipus. 

 II. a Pas de camió mitjà tipus. 

 I.c Pas de bus rígid de 12m de longitud tipus. 
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 II. Pas simultani de dos turismes tipus. 

El nostre projecte es troba en la hipòtesi de pas II, pas simultani de dos turismes tipus, 

ja que ni el percentatge de vehicles pesants ni de busos en l’any horitzó és significatiu. 

En aquest cas la normativa recomana que amb un diàmetre exterior de la calçada 

anular de 40 o 44 m, l'amplada de la gorgera sigui de 0,5 m. L'amplada de la gorgera 

ha de ser constant en tot el seu recorregut. Llavors l’amplada de la calçada anular és 

de 6,8 metres per a un diàmetre exterior de 44 m, i de 6,9 per a un diàmetre exterior 

de 40m. 

En la rotonda d’inici, com és interurbana si es dissenya gorgera no es projecta voral 

interior. Es recomana tenir vorals exteriors d'una amplada no inferior a 0,5 metres, ni 

en cap cas superiors a 1,5 m. El voral exterior ha de ser constant en el seu recorregut. 

Es projecta un voral de 0,5 m. Mitjançant aquest dimensionament, s’obté un illot 

central de radi 14,7 metres. 

En la rotonda final, com és perirurbana,  no es projecta ni voral interior, ni voral 

exterior. Mitjançant aquest dimensionament, s’obté un illot central de radi 13,1 metres 

per a diàmetre exterior de 40. 

 

Inclinacions longitudinals i transversals 

Seguint el criteri de la norma, la inclinació longitudinal mínima és del 0,5%, i la 

màxima, del 3%. En la rotonda 1, s’opta per una pendent descendent del 1,71% 

seguint l’eix de l’actual BP-2151. En la rotonda 2, s’opta per una pendent ascendent 

del 1,92% seguint l’eix de l’actual BP-2151.  

 

Pel que fa referència a la inclinació transversal, com segons la norma la situació del 

projecte és no forçada, el peralt de la calçada anular i els vorals tindran una inclinació 

transversal constant cap a l’exterior del 2%. La inclinació de les gorgeres pot ser del 

3% o 4%, s’opta en aquest cas per un 4%. 

Entrades i sortides 

Com totes les carreteres que accedeixen a les rotondes són d’un sol carril per sentit, i 

les intensitats de trànsit no són molt elevades, es projecta un sol carril d’entrada i un 

de sortida. No obstant, l’ample del carril es veu incrementat en ambdós casos, per 

facilitar el gir als vehicles articulats o de gran longitud. 
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Els radis mínims d’entrada i sortida es dimensionen amb l’objectiu d’aconseguir que 

les deflexions de velocitat siguin les adequades segons allò indicat a la normativa. La 

citada norma especifica tres trajectòries circulars diferents en les quals les seves 

respectives velocitats compleixin una sèrie de restriccions. El disseny dels radis de les 

entrades i sortides s’ha realitzat seguint les recomanacions de velocitats mínimes 

exigides en certs punts de la rotonda. La norma exigeix que en cap cas es facin servir 

radis interiors d’entrades inferiors a 10 metres ni radis interiors de sortides inferiors a 

12 metres. Es recomanen pèro, radis d’entrada de 10 a 20m, i de sortida de 20 a 40m.  

Illes 

L’illa central no es pot projectar mitjançant marques viàries o senyalització horitzontal 

sobre el paviment. A més, ha de disposar en aquest projecte de gorgera que la separa 

de la calçada anular. 

Als accessos, es col·locaran illots deflectors de tipus triangulars, que ens ajudaran a 

conduir i guiar la trajectòria dels vehicles. Tampoc es poden projectar mitjançant la 

disposició de marques viàries o senyalització horitzontal sobre el paviment. 

Recomanacions 

S’han tingut en compte altres recomanacions presents a la norma: 

- Accessos. La probabilitat d’accident en una entrada disminueix segons 

augmenta l’angle entre un tram d’accés i el següent en el sentit de gir. Per això, 

és desitjable un espaiat uniforme dels trams al llarg de la calçada anular, el que 

suposa en alguns casos remodelar el traçat d’algun d’ells. 

- Angle d’entrada. L’angle d’entrada ha d’estar comprès entre 20g i 60g, amb un 

òptim de 25g. Els angles massa petits interfereixen en el funcionament propi de 

la rotonda, doncs obliguen els conductors a mirar cap enrere per comprovar si 

s’apropa algun vehicle i afavoreixen l’entrada a velocitat elevada, inclòs sense 

respectar la prioritat de pas d’aquells vehicles que circulen per la calçada 

anular. 

- Visibilitat. La visibilitat es considera amb una alçada dels ulls del conductor de 

1,05 m i una alçada de l’obstacle 1,05 m també. Els senyals, el mobiliari urbà i 

les plantacions no podran obstruir la visibilitat, encara que alguns objectes 

aïllats i allargats no constitueixen obstrucció sempre que tinguin menys de 500 

mm d’amplada. 

 

6.2.2 Visibilitat 

Visibilitat a l’entrada 
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Visibilitat cap a l’esquerra. La rotonda en ser interurbana, des d'una distància de la 

senyalització de "cedeixi el pas" no inferior a la distància necessària per a la detenció 

del vehicle a la velocitat de recorregut de l'accés, s'ha de mantenir clara. Lliure 

d’obstacles, una zona de visibilitat tangent a una circumferència concèntrica amb la 

vora exterior de la calçada anular, i de radi 2 m menys que la d'aquest. 

 
 

Figura A06.1. Visibilitat a l’entrada cap a l’esquerra. 
 
A més a més, en qualsevol carril d'entrada, des de la senyalització de "cedeixi el pas", 

s'ha de veure tota la calçada anular fins a l'entrada anterior, o una distància mínima de 

50 m (mesurada pel seu eix) cap a l'esquerra si aquesta entrada estigués a més 

distància . Cal comprovar que es disposa d'aquesta visibilitat també des del centre del 

carril esquerre, 15 m abans de la senyalització de "cedeixi el pas". 

Visibilitat cap a la dreta. En qualsevol carril d'entrada, des de la senyalització de 

cedeixi el pas", s'ha de veure tota la calçada anular fins a la següent sortida, o una 

distància mínima de 50 m (mesurada pel seu eix) cap a la dreta si aquesta entrada 

estigués a més distància . Cal comprovar que es disposa d'aquesta visibilitat també 

des del centre del carril dret, 15 m abans de la marca de "cedeixi el pas". 

Visibilitat a la rotonda 

Des de qualsevol punt situat a la calçada anular a 2 m de la illeta central, s'ha de veure 

tota aquesta calçada fins a la següent sortida, o una distància mínima de 50 m 

(mesurada pel seu eix) cap endavant si aquesta sortida estigués a més distància. 

 
 

7. ESTUDI DE VISIBILITAT 
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En qualsevol punt del traçat de la carretera, l’usuari disposa d’una visibilitat que depèn 

de la forma, dimensions i disposició dels elements de traçat. Per a que totes les 

maniobres es puguin efectuar de manera segura, es requereix una visibilitat mínima. 

En aquest apartat es consideren les següents visibilitats: visibilitat d’aturada, visibilitat 

d’encreuament i visibilitat d’avançament. 

 

7.1 Distància d’aturada 

La distància d’aturada es defineix com a distància total recorreguda per un vehicle 

obligat a aturar-se, mesurada des de la seva situació en el moment d’aparèixer 

l’objecte que motiva l’aturada. S’obté aplicant l’expressió de la “Norma 3.1-IC Trazado 

de la Instrucción de Carreteras”: 

D� =
v · t�

3,6
+  

v�

254 · (f� + I)
 

On: 

- Dp és la distància d’aturada en m. 

- v és la velocitat de projecte en Km/h 

- fl és el coeficient de fregament longitudinal roda-paviment. Per a una velocitat 

de projecte de 80 km/h pren un valor de 0,348 segons la taula 3.1 de la Norma. 

- I és la inclinació de la rasant en tant per u. 

- tp és el temps de percepció i reacció, que es pren de 2s. 

En el present projecte, com la rampa més llarga té 550 m i és del 4,5%, aplicant la 

fórmula anterior, la distància d’aturada màxima és de 127,60 metres baixant 

l’esmentada rampa (sentit invers), i la mínima és de 108,56 metres (sentit directe), 

pujant lògicament el mateix tram, en l’altre sentit de circulació. 

 

7.2 Visibilitat d’aturada 

La visibilitat d’aturada és la distància entre un obstacle situat sobre la calçada i la 

posició d’un vehicle que circula cap a aquest obstacle, en absència de vehicles 

intermitjos, en el moment que pot veure’l sense que desaparegui de la seva vista fins 

arribar a aquest. La distància del punt de vista de l’obstacle es mesura en una línia 

paral·lela a l’eix de la calçada i a 1,50 metres del marge dret de cada carril. L’altura de 

l’obstacle és de 20 cm, i la del punt de vista del conductor de 1,10 m. 

Segons la instrucció, la visibilitat d’aturada ha de ser igual o superior a la distància 

d’aturada mínima, calculada anteriorment en qualsevol punt i sentit de la variant.  
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En qualsevol cas, el programa de traçat, dóna tant valors de visibilitat real com de 

visibilitat d’aturada. Hi ha uns quants valors d’aturada que no són fiables, valors de -2 i 

de 179, on deu haver-hi algun error. Observant els llistats de l’apèndix 1 del present 

Annex, veiem que en el sentit dels PK’s creixents només s’hauria d’analitzar amb 

profunditat entre els PK 0+430 i PK 1+460. En el sentit dels PK’s decreixents, 

s’haurien d’analitzar el trams posteriors al PK 0+400 i al PK 1+430.  

 

7.3 Distància d’avançament 

La distància d’avançament és la distància necessària per a que un vehicle pugui 

avançar un altre que circula a menor velocitat en presència d’un tercer que circula en 

sentit contrari. A efectes d’aplicació de la “Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de 

Carreteras”, es pren com a valor de distància d’avançament el que hi ha a la taula 3.2 

per a una velocitat de projecte de 80 km/h. En aquest cas, la distància d’avançament 

és de 500 metres. 

 

7.4 Visibilitat d’avançament 

La visibilitat d’avançament és la distància existent al llarg del carril pel que es realitza 

l’avançament entre el vehicle que efectua la maniobra i la posició del vehicle que 

circula en sentit oposat, en el moment en què pot veure’l, sense que després 

desaparegui de la seva vista fins a finalitzar l’avançament. La distància entre els 

vehicles es mesura al llarg de l’eix de la carretera. Tant l’observador com l’obstacle 

tenen una alçada d’ 1,10 m. 

Segons la instrucció, la visibilitat d’avançament ha de ser igual o superior a la distància 

d’avançament mínima, és a dir, 500 metres. Entre els llistats del programa de traçat, hi 

ha una sèrie de valors que indiquen les visibilitats d’avançament per la carretera 

projectada, tant en el sentit dels Pk’s creixents com el dels Pk’s decreixents. 

En el sentit dels PK’s creixents, la visibilitat d’avançament és superior a 500 metres en 

els següent trams: 

- PK 0+400 al PK 0+790 

En el sentit dels PK’s decreixents, la visibilitat d’avançament és superior a 500 metres 

en els següent trams: 

- PK 0+890 al PK 1+290 
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Per tant, en cadascun dels sentits hi ha un petit tram d’uns 300m on es permetrà 

l’avançament, doncs la visibilitats d’avançament és superior a 500 metres. 

 

8. DESCRIPCIÓ DE L’OPERATIVA DEL PROGRAMA DE TRAÇAT  

 

Per a la definició del traçat i càlcul de la seva planta, perfil longitudinal, la plataforma i 

les seccions transversals de plataforma i terreny, s'ha emprat el Programa de Traçat 

MDT, que com a programa que complementa l’Autocad, constitueix una eina en el 

projecte d’obres lineals i especialment els problemes inherents a un projecte de 

carreteres. 

El programa permet obtenir: 

- Definició geomètrica de l’eix en planta i el seu càlcul, per la obtenció del llistat 

d’alineacions. 

- Definició i càlcul de l’eix longitudinal: 

• per Kv 

• per punt de pas de la paràbola 

- Definició de la secció transversal i obtenció de cotes en tots els punts 

característics de la mateixa. 

- Càlcul d’àrees i volums de desmunt, terraplè i terra vegetal. Dibuix automàtic 

de plantes, perfils longitudinals i transversals. 

- Dibuix automàtic de plantes, perfils longitudinals i transversals 

A continuació es descriuen per ordre les diferents fases del càlcul de la traça. El fitxers 

resultants del programa s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

8.1 Planta de la traça 

El programa admet diversos tipus d’alineacions: 

- Recta aïllada 

- Recta entre corbes 

- Corba aïllada 

- Corba amb origen i centre 

- Corba per tres punts 

- Corba tangent a dos rectes o dos corbes 

- Clotoide aïllada 
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- Clotoide corba clotoide entre rectes 

- Clotoide clotoide entre rectes 

- Clotoide recta clotoide entre corbes 

- Clotoide clotoide entre corbes 

- Clotoide entre dos corbes 

- Clotoide tangent a recta i corba 

- Clotoide tangent a recta i punt final 

Per a les rectes és necessari introduir .el punt inicial, l’azimut i la longitud. Per corbes 

s’ha d’introduir el punt inicial, l’azimut i el radi. Per a clotoides és necessari introduir el 

radi i el paràmetre. 

Unes poques lleis regeixen la disposició d’aquests elements: 

- Primer es disposen les alineacions rectes (alineacions fixes). 

- Després es disposen les alineacions circulars (alineacions giratòries). 

- “En corbes circulars, el signe del radi és positiu quan l’avanç del cercle 

coincideix amb el sentit de les agulles del rellotge si es progressa per la traça 

en sentit dels Pk’s creixents”. 

- Finalment es disposen les clotoides. 

Pel que fa al traçat en planta, el programa calcula tots els punts de tangència entre les 

alineacions, definint els resultats en pantalla o impressora. S'obté com resultat, el llistat 

d'alineacions que a continuació es detallen per a una correcta interpretació: 

- Tipo: tipus d’alineació 

- P.K.: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació 

- Coord. X: tangència: coordenada x (UTM) del punt de tangència 

- Coord. Y: tangència: coordenada i (UTM) del punt de tangència 

- Azimut: fa referència a l’angle de sortida de l’alineació respecte a la vertical 

- Radi: valor del radi de l'alineació 

- Paràmetre: valor del paràmetre de la corba de transició 

- Longitud: distància en metres sobre l'eix entre cada dos punts singulars 

consecutius. 

Els valors obtinguts són el resultat de diferents tempteigs i modificacions per tal 

d’adequar-se a la normativa de traçat i a la traça desitjada. 

 

8.2 Perfil longitudinal i transversal del terreny 
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Es genera a partir del traçat en planta, tallant el terreny longitudinalment i 

transversalment. Els perfils transversals del terreny s’estableixen cada 10 metres per 

al càlcul, mentre que es representen en el Document 2–Plànols cada 20 metres. Són 

el fonament del perfil longitudinal de la traça i els perfils transversals del terreny i la 

plataforma que s’obtindran després del càlcul de la plataforma. 

 

8.3 Perfil longitudinal de la rasant 

Per a cada rampa definirem un Pk i la seva cota, així com la inclinació de la rasant en 

ell i el paràmetre (Kv) de l’acord següent. La inclinació es consigna com a positiva o 

negativa segons augmenti o disminueixi la cota en el sentit dels Pk’s creixents. De la 

mateixa forma que en el traçat en planta, després de l'entrada de les dades 

necessàries per a la definició de la rasant de la carretera, s'han definit tots els 

elements que constitueixen el traçat en alçat, obtenint-se com a resultat el llistat que a 

continuació es detalla per a una correcta interpretació: 

- P.K.: indica el punt quilomètric de cada punt singular de l'alineació 

- Cota: cota del vèrtex de l'acord 

- Kv: valor del paràmetre de l’acord vertical 

- Tangente: longitud de la tangent de l’acord 

- Flecha: distància entre el vèrtex que uneix les dues rasants consecutives i 

larasant de la carretera. 

- Pendiente: inclinació de la rasant en %. 

En el Document Núm. 2 - Plànols, es representen gràficament les alineacions en 

planta i alçat. 

 

8.4 Càlcul de la plataforma 

Es defineixen diferents trams, establint els seus Pk’s extrems. Un tram és un segment 

o porció de la nostra carretera a on varia alguna característica respecte al tram 

anterior. Es poden introduir “punts de tall” als perfils, deguts a la presència d’algun 

element que impedeixi al talús arribar al terreny natural. 

El càlcul de la plataforma requereix la introducció en el programa de diferents lleis (es 

defineix un costat “esquerre” i un de “dret” de la plataforma, vistos en el sentit d’avanç 

dels Pk’s creixents): 
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- Llei de peralts: s’ha fet servir el gir al voltant de l’eix de la traça. El signe del 

peralt en el costat esquerre és negatiu si s’abat en el sentit de les agulles del 

rellotge, mentre que és positiu en el dret si s’abat en sentit oposat a les agulles 

del rellotge. 

- Llei de secció transversal: demana les amplades de carril i voral per cada 

costat de la plataforma, així com de les bermes. 

- Llei de terraplè: Les dades són el pendent del talús de terraplè i l’amplada de 

bermes. 

- Llei de desmunts: és possible distingir diferents capes de terreny, amples i 

desnivells de bermes, cunetes i banquetes, juntament amb el talús de desmunt 

i la disposició de les banquetes 

- Llei de terra vegetal: és possible distingir espessors de terra vegetal per 

desmunt i terraplè. Només es demana el valor d’aquests espessors. 

- Llei de ferms: Es fa el dimensionament del ferm necessari per al tràfic que 

passarà per la carretera. 

-  Llei de cuneta: Es defineixen les cunetes que s’utilitzaran al llarg de la traça de 

la carretera. 

En el Document Núm. 2- Plànols, es representen gràficament les seccions transversals 

segons l’equidistància assignada. 

 

 9. REPOSICIÓ DE CAMINS 

 

A la zona afectada pel projecte hi ha diversos camins, la majoria d’ells d’ús agrícola. 

La traça de la variant creua alguns d’aquests camins, als quals, com s’ha comentat 

anteriorment, no se’ls permet l’accés directe a la variant, de manera que cal reposar 

l’accés a aquests camins d’alguna altra manera. 

Com ja s’ha comentat en el punt 5.1, hi ha 4 passos en camins actuals per a donar 

permeabilitat a la carretera, 2 superiors i 2 inferiors. Gràcies a aquests 4 passos i la 

complexa trama de camins rurals que es connecten entre sí, al sud de la variant, totes 

les masies i finques separades del nucli urbà per la variant, mantindran un accés. Un 

cop comencin les obres caldrà comprovar in situ aquesta xarxa de camins rurals, i en 

cas necessari acondicionar el que no ho estigui. 
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Per altra banda, la unió d’aquest quatre camins actuals (carrer Serra d’Or, camí del 

Pla, camí de Sant Martí Sadevesa i camí alternatiu al de Sant Jeroni), amb els passos 

superiors i inferiors es farà mitjançant una secció tipus amb una calçada de 5 metres, 

0,5 metres de vorals i, en el cas necessari, s’utilitzarà una cuneta triangular de 0,5 

metres d’ample. El ferm i paviment utilitzat serà el mateix que en el cas del tronc 

principal de la variant. 

Voldria remarcar que el camí de Sant Jeroni per anar al camp de tir i a alguna Masia 

queda travessat per la carretera en el PK 1+440, punt on com es veurà més endavant, 

la variant té un desmunt molt significatiu i la realització del pas superior seria més 

dificultós i car. S’ha optat per donar continuïtat a un camí proper ja existent, anomenat 

camí alternatiu, que mitjançant la xarxa actual de camins permetrà arribar igualment 

allà on arriba ara el camí de Sant Jeroni. 
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APÈNDIX 1

 

LLISTAT DEL PROGRAMA DE TRAÇAT  
 

 

 

 

 

 



Pagina 1
LISTADO DE EJES

ALINIACIONS EN PLANTA
19/09/2016

Nombre                Eje alternativa 1                   
Velocidad (Km/h)      80.000                              
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec       0.000  392346.198 4589103.229 260.0000      0.000     0.000   140.000
Clt     140.000  392232.936 4589020.939 260.0000    300.000   135.000    60.750
Cur     200.750  392182.634 4588986.926 266.4458    300.000     0.000   235.000
Clt     435.750  391955.693 4588956.008 314.1657    300.000   135.000    60.750
Rec     496.500  391897.506 4588973.373 322.7601      0.000     0.000   680.000
Clt    1176.500  391260.503 4589211.337 322.7601   -300.000   135.000    60.750
Cur    1237.250  391202.936 4589230.655 316.3143   -300.000     0.000   105.000
Clt    1342.250  391098.816 4589239.135 296.1812   -300.000   135.000    60.750
Clt    1403.000  391038.586 4589231.415 287.5869    300.000   135.000    60.750
Cur    1463.750  390978.651 4589221.666 294.0326    300.000     0.000   277.000
Clt    1740.750  390729.274 4589317.798 350.6652    300.000   135.000    60.750
Rec    1801.500  390689.810 4589363.948 359.2596      0.000     0.000   324.000
       2125.500  390496.333 4589623.837 359.2596                             



Pagina 1
LISTADO DE EJES

ALINIACIONS EN PLANTA, PUNTS SUCCESSIUS
19/09/2016

Nombre                temporal                            
Velocidad (Km/h)      80.000                              
Fichero de Instruccion Grupo II: Carreteras 80  . 60   y 40

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud
Rec       0.000  392346.198 4589103.229 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec      20.000  392330.018 4589091.474 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec      40.000  392313.838 4589079.718 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec      60.000  392297.657 4589067.962 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec      80.000  392281.477 4589056.207 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec     100.000  392265.296 4589044.451 260.0000      0.000     0.000    20.000
Rec     120.000  392249.116 4589032.695 260.0000      0.000     0.000    20.000
Clt     140.000  392232.936 4589020.939 260.0000    300.000   135.000    20.000
Clt     160.000  392216.713 4589009.243 260.6986    911.250   135.000    20.000
Clt     180.000  392200.237 4588997.906 262.7945    455.625   135.000    20.000
Clt     200.000  392183.282 4588987.304 266.2876    303.750   135.000     0.750
Cur     200.750  392182.634 4588986.926 266.4458    300.000     0.000    19.250
Cur     220.000  392165.697 4588977.783 270.5308    300.000     0.000    20.000
Cur     240.000  392147.518 4588969.455 274.7749    300.000     0.000    20.000
Cur     260.000  392128.824 4588962.357 279.0190    300.000     0.000    20.000
Cur     280.000  392109.699 4588956.519 283.2631    300.000     0.000    20.000
Cur     300.000  392090.227 4588951.969 287.5073    300.000     0.000    20.000
Cur     320.000  392070.495 4588948.726 291.7514    300.000     0.000    20.000
Cur     340.000  392050.592 4588946.805 295.9955    300.000     0.000    20.000
Cur     360.000  392030.604 4588946.213 300.2397    300.000     0.000    20.000
Cur     380.000  392010.622 4588946.955 304.4838    300.000     0.000    20.000
Cur     400.000  391990.733 4588949.026 308.7279    300.000     0.000    20.000
Cur     420.000  391971.026 4588952.418 312.9721    300.000     0.000    15.750
Clt     435.750  391955.693 4588956.008 314.1657      0.000   135.000     4.250
Clt     440.000  391951.554 4588956.975 315.0360    322.566   135.000    20.000
Clt     460.000  391932.247 4588962.184 318.2846    499.315   135.000    20.000
Clt     480.000  391913.162 4588968.163 320.1360   1104.545   135.000    16.500
Rec     496.500  391897.506 4588973.373 322.7601      0.000     0.000     3.500
Rec     500.000  391894.228 4588974.597 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     520.000  391875.492 4588981.596 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     540.000  391856.757 4588988.595 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     560.000  391838.021 4588995.594 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     580.000  391819.286 4589002.593 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     600.000  391800.551 4589009.592 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     620.000  391781.815 4589016.591 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     640.000  391763.080 4589023.590 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     660.000  391744.344 4589030.589 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     680.000  391725.609 4589037.588 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     700.000  391706.874 4589044.587 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     720.000  391688.138 4589051.586 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     740.000  391669.403 4589058.585 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     760.000  391650.668 4589065.584 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     780.000  391631.932 4589072.583 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     800.000  391613.197 4589079.582 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     820.000  391594.461 4589086.581 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     840.000  391575.726 4589093.579 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     860.000  391556.991 4589100.578 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     880.000  391538.255 4589107.577 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     900.000  391519.520 4589114.576 322.7601      0.000     0.000    20.000
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Rec     920.000  391500.784 4589121.575 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     940.000  391482.049 4589128.574 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     960.000  391463.314 4589135.573 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec     980.000  391444.578 4589142.572 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1000.000  391425.843 4589149.571 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1020.000  391407.107 4589156.570 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1040.000  391388.372 4589163.569 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1060.000  391369.637 4589170.568 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1080.000  391350.901 4589177.567 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1100.000  391332.166 4589184.566 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1120.000  391313.431 4589191.565 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1140.000  391294.695 4589198.564 322.7601      0.000     0.000    20.000
Rec    1160.000  391275.960 4589205.563 322.7601      0.000     0.000    16.500
Clt    1176.500  391260.503 4589211.337 322.7601      0.000   135.000     3.500
Clt    1180.000  391257.224 4589212.561 322.7387  -5207.143   135.000    20.000
Clt    1200.000  391238.448 4589219.449 321.7956   -775.532   135.000    20.000
Clt    1220.000  391219.501 4589225.850 319.4552   -418.966   135.000    17.250
Cur    1237.250  391202.936 4589230.655 316.3143   -300.000     0.000     2.750
Cur    1240.000  391200.272 4589231.340 315.7308   -300.000     0.000    20.000
Cur    1260.000  391180.731 4589235.582 311.4866   -300.000     0.000    20.000
Cur    1280.000  391160.951 4589238.513 307.2425   -300.000     0.000    20.000
Cur    1300.000  391141.019 4589240.119 302.9984   -300.000     0.000    20.000
Cur    1320.000  391121.025 4589240.394 298.7542   -300.000     0.000    20.000
Cur    1340.000  391101.056 4589239.337 294.5101   -300.000     0.000     2.250
Clt    1342.250  391098.816 4589239.135 296.1812      0.000   135.000    17.750
Clt    1360.000  391081.134 4589237.598 292.9649   -423.837   135.000    20.000
Clt    1380.000  391061.305 4589234.997 290.6594   -792.391   135.000    20.000
Clt    1400.000  391041.547 4589231.896 289.7512  -6075.000   135.000     3.000
Clt    1403.000  391038.586 4589231.415 287.5869      0.000   135.000    17.000
Clt    1420.000  391021.899 4589228.165 288.0916   1072.059   135.000    20.000
Clt    1440.000  391002.202 4589224.701 289.9779    492.568   135.000    20.000
Clt    1460.000  390982.383 4589222.040 293.2614    319.737   135.000     3.750
Cur    1463.750  390978.651 4589221.666 294.0326    300.000     0.000    16.250
Cur    1480.000  390962.439 4589220.584 297.4810    300.000     0.000    20.000
Cur    1500.000  390942.443 4589220.460 301.7251    300.000     0.000    20.000
Cur    1520.000  390922.484 4589221.667 305.9693    300.000     0.000    20.000
Cur    1540.000  390902.649 4589224.202 310.2134    300.000     0.000    20.000
Cur    1560.000  390883.026 4589228.052 314.4575    300.000     0.000    20.000
Cur    1580.000  390863.704 4589233.201 318.7016    300.000     0.000    20.000
Cur    1600.000  390844.768 4589239.626 322.9458    300.000     0.000    20.000
Cur    1620.000  390826.302 4589247.298 327.1899    300.000     0.000    20.000
Cur    1640.000  390808.389 4589256.183 331.4340    300.000     0.000    20.000
Cur    1660.000  390791.106 4589266.242 335.6782    300.000     0.000    20.000
Cur    1680.000  390774.533 4589277.429 339.9223    300.000     0.000    20.000
Cur    1700.000  390758.741 4589289.696 344.1664    300.000     0.000    20.000
Cur    1720.000  390743.802 4589302.988 348.4106    300.000     0.000    20.000
Cur    1740.000  390729.781 4589317.245 352.6547    300.000     0.000     0.750
Clt    1740.750  390729.274 4589317.798 350.6652      0.000   135.000    19.250
Clt    1760.000  390716.207 4589331.930 354.1030    439.157   135.000    20.000
Clt    1780.000  390703.295 4589347.203 356.3037    847.674   135.000    20.000
Clt    1800.000  390690.747 4589362.776 357.1071  12150.000   135.000     1.500
Rec    1801.500  390689.810 4589363.948 359.2596      0.000     0.000    18.500
Rec    1820.000  390678.763 4589378.787 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1840.000  390666.820 4589394.830 359.2596      0.000     0.000    20.000
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Rec    1860.000  390654.877 4589410.872 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1880.000  390642.934 4589426.915 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1900.000  390630.991 4589442.958 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1920.000  390619.048 4589459.000 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1940.000  390607.105 4589475.043 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1960.000  390595.162 4589491.085 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    1980.000  390583.218 4589507.128 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2000.000  390571.275 4589523.170 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2020.000  390559.332 4589539.213 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2040.000  390547.389 4589555.255 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2060.000  390535.446 4589571.298 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2080.000  390523.503 4589587.340 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2100.000  390511.560 4589603.383 359.2596      0.000     0.000    20.000
Rec    2120.000  390499.617 4589619.425 359.2596      0.000     0.000     5.500
       2125.500  390496.333 4589623.837 359.2596                             
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     0.000    264.000      0.000    0.000    0.000  0.031818

   440.000    278.000   2636.000   58.411    0.647 -0.012500
   900.000    272.250   3050.000   87.688    1.261  0.045000

  1450.000    297.000   2636.000  118.620    2.669 -0.045000
  1950.000    274.500   7125.000   89.265    0.559 -0.019943
  2125.500    271.000      0.000    0.000    0.000          
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     0.000    264.000      0.000    0.000    0.000  0.031818

    20.000    264.636      0.000    0.000    0.000  0.031818
    40.000    265.273      0.000    0.000    0.000  0.031818
    60.000    265.909      0.000    0.000    0.000  0.031818
    80.000    266.545      0.000    0.000    0.000  0.031818

   100.000    267.182      0.000    0.000    0.000  0.031818
   120.000    267.818      0.000    0.000    0.000  0.031818
   140.000    268.455      0.000    0.000    0.000  0.031818
   160.000    269.091      0.000    0.000    0.000  0.031818
   180.000    269.727      0.000    0.000    0.000  0.031818
   200.000    270.364      0.000    0.000    0.000  0.031818
   220.000    271.000      0.000    0.000    0.000  0.031818
   240.000    271.636      0.000    0.000    0.000  0.031818
   260.000    272.273      0.000    0.000    0.000  0.031818
   280.000    272.909      0.000    0.000    0.000  0.031818
   300.000    273.545      0.000    0.000    0.000  0.031818
   320.000    274.182      0.000    0.000    0.000  0.031818
   340.000    274.818      0.000    0.000    0.000  0.031818
   360.000    275.455      0.000    0.000    0.000  0.031818
   380.000    276.091      0.000    0.000    0.000  0.031818
   381.589    276.141   2636.000   58.411    0.647  0.028326
   400.000    276.663   2636.000   58.411    0.647  0.021040
   420.000    277.084   2636.000   58.411    0.647  0.013453
   440.000    277.353   2636.000   58.411    0.647  0.005866
   460.000    277.470   2636.000   58.411    0.647 -0.001722
   480.000    277.436   2636.000   58.411    0.647 -0.009008
   498.411    277.270   2636.000   58.411    0.647 -0.012500
   500.000    277.250      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   520.000    277.000      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   540.000    276.750      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   560.000    276.500      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   580.000    276.250      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   600.000    276.000      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   620.000    275.750      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   640.000    275.500      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   660.000    275.250      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   680.000    275.000      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   700.000    274.750      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   720.000    274.500      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   740.000    274.250      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   760.000    274.000      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   780.000    273.750      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   800.000    273.500      0.000    0.000    0.000 -0.012500
   812.312    273.346   3050.000   87.688    1.261 -0.011240
   820.000    273.260   3050.000   87.688    1.261 -0.006701
   840.000    273.126   3050.000   87.688    1.261 -0.000143
   860.000    273.123   3050.000   87.688    1.261  0.006414
   880.000    273.251   3050.000   87.688    1.261  0.012971
   900.000    273.511   3050.000   87.688    1.261  0.019529
   920.000    273.901   3050.000   87.688    1.261  0.026086
   940.000    274.423   3050.000   87.688    1.261  0.032644
   960.000    275.076   3050.000   87.688    1.261  0.039201
   980.000    275.860   3050.000   87.688    1.261  0.043736
   987.688    276.196   3050.000   87.688    1.261  0.045000
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  1000.000    276.750      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1020.000    277.650      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1040.000    278.550      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1060.000    279.450      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1080.000    280.350      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1100.000    281.250      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1120.000    282.150      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1140.000    283.050      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1160.000    283.950      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1180.000    284.850      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1200.000    285.750      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1220.000    286.650      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1240.000    287.550      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1260.000    288.450      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1280.000    289.350      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1300.000    290.250      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1320.000    291.150      0.000    0.000    0.000  0.045000
  1331.380    291.662   2636.000  118.620    2.669  0.043365
  1340.000    292.036   2636.000  118.620    2.669  0.037936
  1360.000    292.795   2636.000  118.620    2.669  0.030349
  1380.000    293.402   2636.000  118.620    2.669  0.022762
  1400.000    293.857   2636.000  118.620    2.669  0.015175
  1420.000    294.160   2636.000  118.620    2.669  0.007587
  1440.000    294.312   2636.000  118.620    2.669  0.001897
  1450.000    294.331   2636.000  118.620    2.669 -0.001897
  1460.000    294.312   2636.000  118.620    2.669 -0.007587
  1480.000    294.160   2636.000  118.620    2.669 -0.015175
  1500.000    293.857   2636.000  118.620    2.669 -0.022762
  1520.000    293.402   2636.000  118.620    2.669 -0.030349
  1540.000    292.795   2636.000  118.620    2.669 -0.037936
  1560.000    292.036   2636.000  118.620    2.669 -0.043365
  1568.620    291.662   2636.000  118.620    2.669 -0.045000
  1580.000    291.150      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1600.000    290.250      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1620.000    289.350      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1640.000    288.450      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1660.000    287.550      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1680.000    286.650      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1700.000    285.750      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1720.000    284.850      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1740.000    283.950      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1760.000    283.050      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1780.000    282.150      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1800.000    281.250      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1820.000    280.350      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1840.000    279.450      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1860.000    278.550      0.000    0.000    0.000 -0.045000
  1860.735    278.517   7125.000   89.265    0.559 -0.043648
  1880.000    277.676   7125.000   89.265    0.559 -0.040893
  1900.000    276.858   7125.000   89.265    0.559 -0.038086
  1920.000    276.096   7125.000   89.265    0.559 -0.035279
  1940.000    275.391   7125.000   89.265    0.559 -0.033173
  1950.000    275.059   7125.000   89.265    0.559 -0.031770
  1960.000    274.741   7125.000   89.265    0.559 -0.029665



Pagina 3
Listado de Rasante

ALINIACIONS DE LA RASANT, PUNTS SUCCESSIUS
19/09/2016

P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente
  1980.000    274.148   7125.000   89.265    0.559 -0.026858
  2000.000    273.611   7125.000   89.265    0.559 -0.024051
  2020.000    273.130   7125.000   89.265    0.559 -0.021294
  2039.265    272.720   7125.000   89.265    0.559 -0.019943
  2040.000    272.705      0.000    0.000    0.000 -0.019943
  2060.000    272.306      0.000    0.000    0.000 -0.019943
  2080.000    271.907      0.000    0.000    0.000 -0.019943
  2100.000    271.509      0.000    0.000    0.000 -0.019943
  2120.000    271.110      0.000    0.000    0.000 -0.019943
  2125.500    271.000      0.000    0.000    0.000          
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             0.000         260.000          67.000           

            10.000         250.000          67.000           
            20.000         240.000          67.000           
            30.000         230.000          67.000           
            40.000         220.000          67.000           
            50.000         210.000          67.000           
            60.000         200.000          67.000           
            70.000         200.000          67.000           
            80.000         190.000          67.000           
            90.000         180.000          67.000           

           100.000         170.000          67.000           
           110.000         170.000          67.000           
           120.000         160.000          67.000           
           130.000         160.000          67.000           
           140.000         150.000          67.000           
           150.000         150.000          67.000           
           160.000         150.000          67.000           
           170.000         140.000          67.000           
           180.000         140.000          67.000           
           190.000         140.000          67.000           
           200.000         140.000          67.000           
           210.000         140.000          67.000           
           220.000         140.000          67.000           
           230.000         140.000          67.000           
           240.000         140.000          67.000           
           250.000         140.000          67.000           
           260.000         140.000          67.000           
           270.000         140.000          67.000           
           280.000         140.000          67.000           
           290.000         145.750          67.000           
           300.000         140.000          67.000           
           310.000         130.000          67.000           
           320.000         120.000          67.000           
           330.000         120.000          67.000           
           340.000         110.000          67.000           
           350.000         110.000          67.000           
           360.000         110.000          67.000           
           370.000         100.000          67.000           
           380.000         100.000          67.000           
           390.000         106.500          73.000           
           400.000         110.000          73.000           
           410.000         120.000          73.000           
           420.000         870.000          85.000           
           430.000         860.000          85.000           
           440.000         850.000         179.000           
           450.000         840.000         179.000           
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           460.000         830.000         179.000           
           470.000         820.000         179.000           
           480.000         810.000         179.000           
           490.000         800.000         179.000           
           500.000         790.000          -2.000           
           510.000         780.000          -2.000           
           520.000         770.000          -2.000           
           530.000         760.000          -2.000           
           540.000         750.000          -2.000           
           550.000         740.000          -2.000           
           560.000         730.000          -2.000           
           570.000         720.000          -2.000           
           580.000         710.000          -2.000           
           590.000         700.000          -2.000           
           600.000         690.000          -2.000           
           610.000         680.000          -2.000           
           620.000         670.000          -2.000           
           630.000         660.000          -2.000           
           640.000         650.000          -2.000           
           650.000         640.000          -2.000           
           660.000         630.000          -2.000           
           670.000         620.000          -2.000           
           680.000         610.000          -2.000           
           690.000         600.000          -2.000           
           700.000         590.000          -2.000           
           710.000         580.000          -2.000           
           720.000         570.000          -2.000           
           730.000         560.000          -2.000           
           740.000         550.000          -2.000           
           750.000         540.000          -2.000           
           760.000         530.000          -2.000           
           770.000         520.000          -2.000           
           780.000         510.000          -2.000           
           790.000         500.000          -2.000           
           800.000         490.000          -2.000           
           810.000         480.000          -2.000           
           820.000         470.000         179.000           
           830.000         460.000         179.000           
           840.000         450.000         179.000           
           850.000         440.000         179.000           
           860.000         430.000         179.000           
           870.000         420.000         179.000           
           880.000         410.000         179.000           
           890.000         400.000          85.000           
           900.000         390.000          85.000           
           910.000         380.000          85.000           
           920.000         370.000          73.000           
           930.000         360.000          73.000           
           940.000         350.000          73.000           
           950.000         340.000          67.000           
           960.000         330.000          67.000           
           970.000         320.000          67.000           
           980.000         310.000          65.000           
           990.000         300.000          65.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA DIRECTE
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1000.000         290.000          65.000           
          1010.000         280.000          65.000           
          1020.000         280.000          65.000           
          1030.000         270.000          65.000           
          1040.000         260.000          65.000           
          1050.000         250.000          65.000           
          1060.000         240.000          65.000           
          1070.000         230.000          65.000           
          1080.000         220.000          65.000           
          1090.000         210.000          65.000           
          1100.000         210.000          65.000           
          1110.000         200.000          65.000           
          1120.000         190.000          65.000           
          1130.000         180.000          65.000           
          1140.000         180.000          65.000           
          1150.000         170.000          65.000           
          1160.000         160.000          65.000           
          1170.000         160.000          65.000           
          1180.000         162.250          65.000           
          1190.000         160.000          65.000           
          1200.000         160.000          65.000           
          1210.000         160.000          65.000           
          1220.000         160.000          65.000           
          1230.000         150.000          65.000           
          1240.000         150.000          65.000           
          1250.000         140.000          65.000           
          1260.000         130.000          65.000           
          1270.000         120.000          65.000           
          1280.000         123.000          65.000           
          1290.000         113.000          65.000           
          1300.000         110.000          65.000           
          1310.000         110.000          65.000           
          1320.000         100.000          65.000           
          1330.000         100.000          65.000           
          1340.000         100.000          65.000           
          1350.000         100.000          67.000           
          1360.000         103.750          67.000           
          1370.000         100.000          67.000           
          1380.000         100.000          73.000           
          1390.000         100.000          73.000           
          1400.000         100.000          85.000           
          1410.000         100.000          85.000           
          1420.000         100.000          85.000           
          1430.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1440.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1450.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1460.000         110.000         179.000 *(69.000) 
          1470.000         110.000         179.000 *(69.000) 
          1480.000         210.000          -2.000           
          1490.000         210.000          -2.000           
          1500.000         200.000          -2.000           
          1510.000         190.000          32.000           
          1520.000         190.000          32.000           
          1530.000         180.000          41.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA DIRECTE
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1540.000         180.000          41.000           
          1550.000         170.000          41.000           
          1560.000         170.000          45.000           
          1570.000         160.000          45.000           
          1580.000         160.000          45.000           
          1590.000         150.750          45.000           
          1600.000         150.000          45.000           
          1610.000         150.000          45.000           
          1620.000         150.000          45.000           
          1630.000         150.002          45.000           
          1640.000         161.500          45.000           
          1650.000         160.000          45.000           
          1660.000         160.000          45.000           
          1670.000         150.000          45.000           
          1680.000         150.000          45.000           
          1690.000         150.000          45.000           
          1700.000         160.000          45.000           
          1710.000         180.000          45.000           
          1720.000         230.000          45.000           
          1730.000                         45.000           
          1740.000                         45.000           
          1750.000                         45.000           
          1760.000                         45.000           
          1770.000                         45.000           
          1780.000                         45.000           
          1790.000                         45.000           
          1800.000                         45.000           
          1810.000                         45.000           
          1820.000                         45.000           
          1830.000                         45.000           
          1840.000                         45.000           
          1850.000                         45.000           
          1860.000                         45.000           
          1870.000                         45.000           
          1880.000                         45.000           
          1890.000                         45.000           
          1900.000                         41.000           
          1910.000                         41.000           
          1920.000                         41.000           
          1930.000                         41.000           
          1940.000                         41.000           
          1950.000                         41.000           
          1960.000                         41.000           
          1970.000                         32.000           
          1980.000                         32.000           
          1990.000                         32.000           
          2000.000                         32.000           
          2010.000                         32.000           
          2020.000                         32.000           
          2030.000                         32.000           
          2040.000                         -2.000           
          2050.000                         -2.000           
          2060.000                         -2.000           
          2070.000                         -2.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA DIRECTE
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          2080.000                         -2.000           
          2090.000                         -2.000           
          2100.000                         -2.000           
          2110.000                         -2.000           
          2120.000                         -2.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA INVERSA
19/09/2016

Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 0.200

Desplazamiento Eje: 1.500

Velocidad Proyecto: 80 Km/h   Sentido: Inverso

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
             0.000                         67.000           

            10.000                         67.000           
            20.000                         67.000           
            30.000                         67.000           
            40.000                         67.000           
            50.000                         67.000           
            60.000                         67.000           
            70.000                         67.000           
            80.000                         67.000           
            90.000                         67.000           

           100.000                         67.000           
           110.000                         67.000           
           120.000                         67.000           
           130.000                         67.000           
           140.000                         67.000           
           150.000                         67.000           
           160.000                         67.000           
           170.000                         67.000           
           180.000                         67.000           
           190.000                         67.000           
           200.000                         67.000           
           210.000                         67.000           
           220.000                         67.000           
           230.000                         67.000           
           240.000                         67.000           
           250.000                         67.000           
           260.000         250.000          67.000           
           270.000         190.000          67.000           
           280.000         170.000          67.000           
           290.000         150.000          67.000           
           300.000         150.000          67.000           
           310.000         150.000          67.000           
           320.000         140.000          67.000           
           330.000         140.000          67.000           
           340.000         140.000          67.000           
           350.000         140.000          67.000           
           360.000         140.000          67.000           
           370.000         140.000          67.000           
           380.000         140.000          67.000           
           390.000         140.000          73.000           
           400.000         140.000          73.000           
           410.000         140.000          73.000           
           420.000         140.000          85.000           
           430.000         140.000          85.000           
           440.000         140.000         179.000 *(39.000) 
           450.000         150.000         179.000 *(29.000) 
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VISIBILITAT D'ATURADA INVERSA
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
           460.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           470.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           480.000         110.000         179.000 *(69.000) 
           490.000         100.000         179.000 *(79.000) 
           500.000         100.000          -2.000           
           510.000         100.000          -2.000           
           520.000         110.000          -2.000           
           530.000         110.000          -2.000           
           540.000         110.000          -2.000           
           550.000         120.000          -2.000           
           560.000         130.000          -2.000           
           570.000         134.250          -2.000           
           580.000         140.000          -2.000           
           590.000         150.000          -2.000           
           600.000         150.000          -2.000           
           610.000         160.000          -2.000           
           620.000         170.000          -2.000           
           630.000         180.000          -2.000           
           640.000         190.000          -2.000           
           650.000         200.000          -2.000           
           660.000         210.000          -2.000           
           670.000         220.000          -2.000           
           680.000         220.000          -2.000           
           690.000         230.000          -2.000           
           700.000         240.000          -2.000           
           710.000         250.000          -2.000           
           720.000         260.000          -2.000           
           730.000         270.000          -2.000           
           740.000         280.000          -2.000           
           750.000         290.000          -2.000           
           760.000         300.000          -2.000           
           770.000         310.000          -2.000           
           780.000         320.000          -2.000           
           790.000         330.000          -2.000           
           800.000         340.000          -2.000           
           810.000         350.000          -2.000           
           820.000         360.000         179.000           
           830.000         370.000         179.000           
           840.000         380.000         179.000           
           850.000         390.000         179.000           
           860.000         400.000         179.000           
           870.000         410.000         179.000           
           880.000         420.000         179.000           
           890.000         430.000          85.000           
           900.000         440.000          85.000           
           910.000         460.000          85.000           
           920.000         470.000          73.000           
           930.000         480.000          73.000           
           940.000         490.000          73.000           
           950.000         500.000          67.000           
           960.000         520.000          67.000           
           970.000         530.000          67.000           
           980.000         544.250          65.000           
           990.000         554.250          65.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA INVERSA
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1000.000         564.250          65.000           
          1010.000         580.000          65.000           
          1020.000         590.000          65.000           
          1030.000         600.000          65.000           
          1040.000         610.000          65.000           
          1050.000         620.000          65.000           
          1060.000         640.000          65.000           
          1070.000         650.000          65.000           
          1080.000         660.000          65.000           
          1090.000         670.000          65.000           
          1100.000         680.000          65.000           
          1110.000         690.000          65.000           
          1120.000         710.000          65.000           
          1130.000         720.000          65.000           
          1140.000         730.000          65.000           
          1150.000         740.000          65.000           
          1160.000         750.000          65.000           
          1170.000         760.000          65.000           
          1180.000         770.000          65.000           
          1190.000         780.000          65.000           
          1200.000         800.000          65.000           
          1210.000         810.000          65.000           
          1220.000         820.000          65.000           
          1230.000         830.000          65.000           
          1240.000         840.000          65.000           
          1250.000         850.000          65.000           
          1260.000         860.000          65.000           
          1270.000         880.000          65.000           
          1280.000         890.000          65.000           
          1290.000         900.000          65.000           
          1300.000         430.000          65.000           
          1310.000         230.000          65.000           
          1320.000         180.000          65.000           
          1330.000         170.000          65.000           
          1340.000         163.500          65.000           
          1350.000         160.000          67.000           
          1360.000         160.000          67.000           
          1370.000         160.000          67.000           
          1380.000         160.000          73.000           
          1390.000         160.000          73.000           
          1400.000         170.000          85.000           
          1410.000         172.750          85.000           
          1420.000         120.000          85.000           
          1430.000         110.000         179.000 *(69.000) 
          1440.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1450.000         107.750         179.000 *(71.250) 
          1460.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1470.000         100.000         179.000 *(79.000) 
          1480.000         100.000          -2.000           
          1490.000         100.000          -2.000           
          1500.000         100.000          -2.000           
          1510.000         107.000          32.000           
          1520.000         100.000          32.000           
          1530.000         100.000          41.000           
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VISIBILITAT D'ATURADA INVERSA
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1540.000         100.000          41.000           
          1550.000         100.000          41.000           
          1560.000         100.000          45.000           
          1570.000         106.250          45.000           
          1580.000         100.000          45.000           
          1590.000         110.000          45.000           
          1600.000         110.000          45.000           
          1610.000         110.000          45.000           
          1620.000         120.000          45.000           
          1630.000         130.000          45.000           
          1640.000         130.000          45.000           
          1650.000         140.000          45.000           
          1660.000         150.000          45.000           
          1670.000         150.000          45.000           
          1680.000         160.000          45.000           
          1690.000         190.000          45.000           
          1700.000         200.000          45.000           
          1710.000         200.000          45.000           
          1720.000         190.000          45.000           
          1730.000         170.000          45.000           
          1740.000         150.000          45.000           
          1750.000         150.000          45.000           
          1760.000         150.000          45.000           
          1770.000         150.000          45.000           
          1780.000         150.000          45.000           
          1790.000         150.000          45.000           
          1800.000         160.000          45.000           
          1810.000         150.000          45.000           
          1820.000         140.000          45.000           
          1830.000         140.000          45.000           
          1840.000         140.000          45.000           
          1850.000         150.000          45.000           
          1860.000         160.000          45.000           
          1870.000         160.000          45.000           
          1880.000         170.000          45.000           
          1890.000         180.000          45.000           
          1900.000         190.000          41.000           
          1910.000         200.000          41.000           
          1920.000         200.000          41.000           
          1930.000         210.000          41.000           
          1940.000         220.000          41.000           
          1950.000         230.000          41.000           
          1960.000         240.000          41.000           
          1970.000         250.000          32.000           
          1980.000         260.000          32.000           
          1990.000         270.000          32.000           
          2000.000         280.000          32.000           
          2010.000         290.000          32.000           
          2020.000         300.000          32.000           
          2030.000         310.000          32.000           
          2040.000         320.000          -2.000           
          2050.000         330.000          -2.000           
          2060.000         340.000          -2.000           
          2070.000         350.000          -2.000           



Pagina 5
Listado de Visibilidad

VISIBILITAT D'ATURADA INVERSA
19/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          2080.000         360.000          -2.000           
          2090.000         370.000          -2.000           
          2100.000         380.000          -2.000           
          2110.000         390.000          -2.000           
          2120.000         400.000          -2.000           
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VISIBILITAT D'AVANÇAMENT DIRECTE
18/09/2016

Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 1.100

Desplazamiento Eje: 1.500

Velocidad Proyecto: 80 Km/h   Sentido: Directo

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
             0.000         260.000          67.000           

            10.000         250.000          67.000           
            20.000         240.000          67.000           
            30.000         230.000          67.000           
            40.000         220.000          67.000           
            50.000         210.000          67.000           
            60.000         210.000          67.000           
            70.000         200.000          67.000           
            80.000         190.000          67.000           
            90.000         180.000          67.000           

           100.000         170.000          67.000           
           110.000         170.000          67.000           
           120.000         160.000          67.000           
           130.000         160.000          67.000           
           140.000         150.000          67.000           
           150.000         150.000          67.000           
           160.000         150.000          67.000           
           170.000         150.000          67.000           
           180.000         140.000          67.000           
           190.000         140.000          67.000           
           200.000         140.000          67.000           
           210.000         140.000          67.000           
           220.000         140.000          67.000           
           230.000         140.000          67.000           
           240.000         140.000          67.000           
           250.000         140.000          67.000           
           260.000         140.000          67.000           
           270.000         140.000          67.000           
           280.000         140.000          67.000           
           290.000         150.000          67.000           
           300.000         150.000          67.000           
           310.000         160.000          67.000           
           320.000         150.000          67.000           
           330.000         150.000          67.000           
           340.000         160.000          67.000           
           350.000         160.000          67.000           
           360.000         180.000          67.000           
           370.000         200.000          67.000           
           380.000         240.000          67.000           
           390.000         350.000          73.000           
           400.000         890.000          73.000           
           410.000         880.000          73.000           
           420.000         870.000          85.000           
           430.000         860.000          85.000           
           440.000         850.000         179.000           
           450.000         840.000         179.000           
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VISIBILITAT D'AVANÇAMENT DIRECTE
18/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
           460.000         830.000         179.000           
           470.000         820.000         179.000           
           480.000         810.000         179.000           
           490.000         800.000         179.000           
           500.000         790.000          -2.000           
           510.000         780.000          -2.000           
           520.000         770.000          -2.000           
           530.000         760.000          -2.000           
           540.000         750.000          -2.000           
           550.000         740.000          -2.000           
           560.000         730.000          -2.000           
           570.000         720.000          -2.000           
           580.000         710.000          -2.000           
           590.000         700.000          -2.000           
           600.000         690.000          -2.000           
           610.000         680.000          -2.000           
           620.000         670.000          -2.000           
           630.000         660.000          -2.000           
           640.000         650.000          -2.000           
           650.000         640.000          -2.000           
           660.000         630.000          -2.000           
           670.000         620.000          -2.000           
           680.000         610.000          -2.000           
           690.000         600.000          -2.000           
           700.000         590.000          -2.000           
           710.000         580.000          -2.000           
           720.000         570.000          -2.000           
           730.000         560.000          -2.000           
           740.000         550.000          -2.000           
           750.000         540.000          -2.000           
           760.000         530.000          -2.000           
           770.000         520.000          -2.000           
           780.000         510.000          -2.000           
           790.000         500.000          -2.000           
           800.000         490.000          -2.000           
           810.000         480.000          -2.000           
           820.000         470.000         179.000           
           830.000         460.000         179.000           
           840.000         450.000         179.000           
           850.000         440.000         179.000           
           860.000         430.000         179.000           
           870.000         420.000         179.000           
           880.000         410.000         179.000           
           890.000         400.000          85.000           
           900.000         390.000          85.000           
           910.000         380.000          85.000           
           920.000         370.000          73.000           
           930.000         360.000          73.000           
           940.000         350.000          73.000           
           950.000         340.000          67.000           
           960.000         330.000          67.000           
           970.000         320.000          67.000           
           980.000         310.000          65.000           
           990.000         300.000          65.000           
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VISIBILITAT D'AVANÇAMENT DIRECTE
18/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1000.000         300.000          65.000           
          1010.000         290.000          65.000           
          1020.000         280.000          65.000           
          1030.000         270.000          65.000           
          1040.000         260.000          65.000           
          1050.000         250.000          65.000           
          1060.000         240.000          65.000           
          1070.000         230.000          65.000           
          1080.000         220.000          65.000           
          1090.000         210.000          65.000           
          1100.000         210.000          65.000           
          1110.000         200.000          65.000           
          1120.000         190.000          65.000           
          1130.000         180.000          65.000           
          1140.000         180.000          65.000           
          1150.000         170.000          65.000           
          1160.000         170.000          65.000           
          1170.000         160.000          65.000           
          1180.000         162.250          65.000           
          1190.000         160.000          65.000           
          1200.000         160.000          65.000           
          1210.000         160.000          65.000           
          1220.000         160.000          65.000           
          1230.000         173.000          65.000           
          1240.000         170.000          65.000           
          1250.000         180.000          65.000           
          1260.000         190.000          65.000           
          1270.000         170.000          65.000           
          1280.000         160.000          65.000           
          1290.000         160.000          65.000           
          1300.000         150.000          65.000           
          1310.000         153.750          65.000           
          1320.000         150.000          65.000           
          1330.000         150.000          65.000           
          1340.000         150.000          65.000           
          1350.000         150.000          67.000           
          1360.000         150.000          67.000           
          1370.000         160.000          67.000           
          1380.000         160.000          73.000           
          1390.000         160.000          73.000           
          1400.000         150.000          85.000           
          1410.000         150.000          85.000           
          1420.000         140.000          85.000           
          1430.000         140.000         179.000 *(39.000) 
          1440.000         150.000         179.000 *(29.000) 
          1450.000         160.000         179.000 *(19.000) 
          1460.000         190.000         179.000           
          1470.000         230.000         179.000           
          1480.000         220.000          -2.000           
          1490.000         220.000          -2.000           
          1500.000         220.000          -2.000           
          1510.000         210.000          32.000           
          1520.000         200.000          32.000           
          1530.000         190.000          41.000           
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VISIBILITAT D'AVANÇAMENT DIRECTE
18/09/2016

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
          1540.000         180.000          41.000           
          1550.000         180.000          41.000           
          1560.000         170.000          45.000           
          1570.000         160.000          45.000           
          1580.000         160.750          45.000           
          1590.000         150.750          45.000           
          1600.000         150.000          45.000           
          1610.000         150.000          45.000           
          1620.000         150.000          45.000           
          1630.000         150.002          45.000           
          1640.000         161.500          45.000           
          1650.000         160.000          45.000           
          1660.000         160.000          45.000           
          1670.000         150.000          45.000           
          1680.000         150.000          45.000           
          1690.000         150.000          45.000           
          1700.000         160.000          45.000           
          1710.000         180.000          45.000           
          1720.000         230.000          45.000           
          1730.000                         45.000           
          1740.000                         45.000           
          1750.000                         45.000           
          1760.000                         45.000           
          1770.000                         45.000           
          1780.000                         45.000           
          1790.000                         45.000           
          1800.000                         45.000           
          1810.000                         45.000           
          1820.000                         45.000           
          1830.000                         45.000           
          1840.000                         45.000           
          1850.000                         45.000           
          1860.000                         45.000           
          1870.000                         45.000           
          1880.000                         45.000           
          1890.000                         45.000           
          1900.000                         41.000           
          1910.000                         41.000           
          1920.000                         41.000           
          1930.000                         41.000           
          1940.000                         41.000           
          1950.000                         41.000           
          1960.000                         41.000           
          1970.000                         32.000           
          1980.000                         32.000           
          1990.000                         32.000           
          2000.000                         32.000           
          2010.000                         32.000           
          2020.000                         32.000           
          2030.000                         32.000           
          2040.000                         -2.000           
          2050.000                         -2.000           
          2060.000                         -2.000           
          2070.000                         -2.000           
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          2080.000                         -2.000           
          2090.000                         -2.000           
          2100.000                         -2.000           
          2110.000                         -2.000           
          2120.000                         -2.000           
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Altura Observador: 1.100
Altura Obstaculo: 1.100

Desplazamiento Eje: 1.500

Velocidad Proyecto: 80 Km/h   Sentido: Inverso

PK Vis.Real Vis.Parada Correcto
             0.000                         67.000           

            10.000                         67.000           
            20.000                         67.000           
            30.000                         67.000           
            40.000                         67.000           
            50.000                         67.000           
            60.000                         67.000           
            70.000                         67.000           
            80.000                         67.000           
            90.000                         67.000           

           100.000                         67.000           
           110.000                         67.000           
           120.000                         67.000           
           130.000                         67.000           
           140.000                         67.000           
           150.000                         67.000           
           160.000                         67.000           
           170.000                         67.000           
           180.000                         67.000           
           190.000                         67.000           
           200.000                         67.000           
           210.000                         67.000           
           220.000                         67.000           
           230.000                         67.000           
           240.000                         67.000           
           250.000                         67.000           
           260.000         250.000          67.000           
           270.000         200.000          67.000           
           280.000         170.000          67.000           
           290.000         160.000          67.000           
           300.000         150.000          67.000           
           310.000         150.000          67.000           
           320.000         150.000          67.000           
           330.000         140.000          67.000           
           340.000         140.000          67.000           
           350.000         149.250          67.000           
           360.000         140.000          67.000           
           370.000         140.000          67.000           
           380.000         140.000          67.000           
           390.000         140.000          73.000           
           400.000         140.000          73.000           
           410.000         140.000          73.000           
           420.000         140.000          85.000           
           430.000         140.000          85.000           
           440.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           450.000         150.000         179.000 *(29.000) 
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           460.000         160.000         179.000 *(19.000) 
           470.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           480.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           490.000         150.000         179.000 *(29.000) 
           500.000         160.000          -2.000           
           510.000         160.000          -2.000           
           520.000         170.000          -2.000           
           530.000         170.000          -2.000           
           540.000         180.000          -2.000           
           550.000         180.000          -2.000           
           560.000         190.000          -2.000           
           570.000         200.000          -2.000           
           580.000         210.000          -2.000           
           590.000         210.000          -2.000           
           600.000         220.000          -2.000           
           610.000         230.000          -2.000           
           620.000         240.000          -2.000           
           630.000         250.000          -2.000           
           640.000         260.000          -2.000           
           650.000         260.000          -2.000           
           660.000         270.000          -2.000           
           670.000         280.000          -2.000           
           680.000         290.000          -2.000           
           690.000         300.000          -2.000           
           700.000         310.000          -2.000           
           710.000         320.000          -2.000           
           720.000         330.000          -2.000           
           730.000         340.000          -2.000           
           740.000         350.000          -2.000           
           750.000         360.000          -2.000           
           760.000         370.000          -2.000           
           770.000         380.000          -2.000           
           780.000         390.000          -2.000           
           790.000         400.000          -2.000           
           800.000         410.000          -2.000           
           810.000         420.000          -2.000           
           820.000         430.000         179.000           
           830.000         440.000         179.000           
           840.000         450.000         179.000           
           850.000         460.000         179.000           
           860.000         470.000         179.000           
           870.000         480.000         179.000           
           880.000         490.000         179.000           
           890.000         500.000          85.000           
           900.000         510.000          85.000           
           910.000         520.000          85.000           
           920.000         530.000          73.000           
           930.000         540.000          73.000           
           940.000         550.000          73.000           
           950.000         560.000          67.000           
           960.000         570.000          67.000           
           970.000         580.000          67.000           
           980.000         590.000          65.000           
           990.000         600.000          65.000           
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          1000.000         610.000          65.000           
          1010.000         620.000          65.000           
          1020.000         630.000          65.000           
          1030.000         640.000          65.000           
          1040.000         650.000          65.000           
          1050.000         660.000          65.000           
          1060.000         670.000          65.000           
          1070.000         680.000          65.000           
          1080.000         690.000          65.000           
          1090.000         700.000          65.000           
          1100.000         710.000          65.000           
          1110.000         720.000          65.000           
          1120.000         730.000          65.000           
          1130.000         740.000          65.000           
          1140.000         750.000          65.000           
          1150.000         760.000          65.000           
          1160.000         770.000          65.000           
          1170.000         780.000          65.000           
          1180.000         790.000          65.000           
          1190.000         800.000          65.000           
          1200.000         810.000          65.000           
          1210.000         820.000          65.000           
          1220.000         830.000          65.000           
          1230.000         840.000          65.000           
          1240.000         850.000          65.000           
          1250.000         860.000          65.000           
          1260.000         870.000          65.000           
          1270.000         880.000          65.000           
          1280.000         890.000          65.000           
          1290.000         900.000          65.000           
          1300.000         440.000          65.000           
          1310.000         230.000          65.000           
          1320.000         190.000          65.000           
          1330.000         170.000          65.000           
          1340.000         163.500          65.000           
          1350.000         160.000          67.000           
          1360.000         160.000          67.000           
          1370.000         160.000          67.000           
          1380.000         160.000          73.000           
          1390.000         160.000          73.000           
          1400.000         170.000          85.000           
          1410.000         172.750          85.000           
          1420.000         170.000          85.000           
          1430.000         180.000         179.000           
          1440.000         180.000         179.000           
          1450.000         160.000         179.000 *(19.000) 
          1460.000         150.000         179.000 *(29.000) 
          1470.000         150.000         179.000 *(29.000) 
          1480.000         150.000          -2.000           
          1490.000         150.000          -2.000           
          1500.000         150.000          -2.000           
          1510.000         150.000          32.000           
          1520.000         150.000          32.000           
          1530.000         150.000          41.000           
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          1540.000         160.000          41.000           
          1550.000         150.000          41.000           
          1560.000         150.000          45.000           
          1570.000         140.000          45.000           
          1580.000         150.000          45.000           
          1590.000         150.000          45.000           
          1600.000         150.000          45.000           
          1610.000         160.000          45.000           
          1620.000         170.000          45.000           
          1630.000         170.000          45.000           
          1640.000         180.000          45.000           
          1650.000         190.000          45.000           
          1660.000         200.000          45.000           
          1670.000         210.000          45.000           
          1680.000         216.250          45.000           
          1690.000         226.250          45.000           
          1700.000         230.000          45.000           
          1710.000         210.000          45.000           
          1720.000         200.000          45.000           
          1730.000         170.000          45.000           
          1740.000         150.000          45.000           
          1750.000         150.000          45.000           
          1760.000         150.000          45.000           
          1770.000         150.000          45.000           
          1780.000         150.000          45.000           
          1790.000         160.000          45.000           
          1800.000         160.000          45.000           
          1810.000         150.000          45.000           
          1820.000         140.000          45.000           
          1830.000         140.000          45.000           
          1840.000         140.000          45.000           
          1850.000         150.000          45.000           
          1860.000         160.000          45.000           
          1870.000         160.000          45.000           
          1880.000         170.000          45.000           
          1890.000         180.000          45.000           
          1900.000         190.000          41.000           
          1910.000         200.000          41.000           
          1920.000         200.000          41.000           
          1930.000         210.000          41.000           
          1940.000         220.000          41.000           
          1950.000         230.000          41.000           
          1960.000         240.000          41.000           
          1970.000         250.000          32.000           
          1980.000         260.000          32.000           
          1990.000         270.000          32.000           
          2000.000         280.000          32.000           
          2010.000         290.000          32.000           
          2020.000         300.000          32.000           
          2030.000         310.000          32.000           
          2040.000         320.000          -2.000           
          2050.000         330.000          -2.000           
          2060.000         340.000          -2.000           
          2070.000         350.000          -2.000           
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          2080.000         360.000          -2.000           
          2090.000         370.000          -2.000           
          2100.000         380.000          -2.000           
          2110.000         390.000          -2.000           
          2120.000         400.000          -2.000           
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En aquest annex s’inclouen tot els elements de senyalització i de seguretat necessaris 

per als usuaris de la via, per a una correcta posada en servei de l’obra. Aquests 

elements informatius i de seguretat són: la senyalització horitzontal o marques vials, la 

senyalització vertical, l’abalisament i les barreres de seguretat; i en el present annex es 

descriuen els criteris i normatives utilitzats per a la definició i concreció d’aquests 

elements necessaris. En cap cas, no es tracta la senyalització i abalisament 

provisionals que requereix l’obra durant l’execució de la mateixa.  

Es defineix la senyalització per a una carretera convencional (1+1) de la xarxa local, 

en un terreny ondulat i una velocitat de projecte Vp = 80km/h. La secció tipus és 7/10 i 

per tant els vorals són de 1,5m d’amplada. 

En els plànols de Plantes de senyalització (document número 2 d’aquest Projecte), 

estan representades les diferents marques vials, els senyals verticals, els elements 

d’abalisament i les barreres de seguretat, ubicant-les tot al llarg de la traça de la 

carretera. 

 

 

2. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

 

2.1 Normativa aplicable 

La disposició de les marques vials o senyalització horitzontal s’ha projectat seguint la 

Norma 8.2.-I.C. “Marques vials”, aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 

(B.O.E. del 4 d’agost i 29 de setembre). També és d’aplicació, per a aquest tipus de 

senyalització, la normativa continguda en l’Ordre Circular 304/89 MV, del 21 de juliol, 

sobre projectes de marques vials. Finalment, també s’ha tingut en consideració la 

“Nota informativa sobre prohibiciones de adelantamiento” del febrer del 1991. 

Les marques vials son línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 

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

- Delimitar carrils de circulació. 

- Separar sentits de circulació. 

- Indicar les vores de la calçada. 

- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles. 
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- Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament). 

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

- Repetir o recordar un senyal vertical.  

- Permetre els moviments indicats. 

- Anunciar, guiar i orientar als usuaris 

De forma general, les marques vials seran pintades sobre el paviment amb color blanc 

corresponent aquest color a la referència B-118 de la Norma UNE 48103. 

Dins els plànols corresponents d’aquest projecte s´inclouen les plantes generals 

d’ubicació de la senyalització horitzontal, així com les dimensions de cadascuna de les 

diferents tipologies emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 

Les característiques de tots els materials a emprar en l’execució dels diferents tipus de 

marques vials, són definides en els apartats corresponents del Plec de Prescripcions 

tècniques Particulars del present Projecte Constructiu. 

 

2.2 Tipologia de les marques vials 

Totes les marques vials utilitzades en el present projecte es classifiquen en els 

següents grups: 

1. Longitudinals 

2. Transversals 

3. Fletxes 

4. Inscripcions 

5. Altres marques 

 

2.2.1 Marques longitudinals 

Les marques o línies longitudinals poden ser classificades en tres subgrups: 

a) Línies longitudinals discontínues 

b) Línies longitudinals contínues 

c) Línies longitudinals contínues adossades a discontínues. 

S’exposen a continuació les línies de cadascun d’aquests subgrups que ens podem 

trobar en el present projecte. 

a) Línies longitudinals discontínues 

- Línia de separació de carrils normals (sentits).  Té per funció separar els sentits a 

calçades de dos carrils i doble sentit de circulació amb possibilitat d’avançament. Als 
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trams amb velocitat màxima superior a 60km/h i inferior a 100km/h s’utilitza la Marca 

M-1.2: segments de 10cm d’ample i 3,5m de longitud separats 9m. Als trams amb 

velocitat màxima de fins a 60km/h s’empra la marca M-1.3: segments de 10cm d’ample 

i 2m de longitud separats 5,5m. En el nostre projecte la velocitat és de 80km/h, i 

segons la norma si els trams de velocitat inferior són curts, no s’ha de variar el tipus de 

marca. Per tant, s’empra la M-1.2. 

- Línia de preavís de marca contínua o de perill.  Anuncia la proximitat d’una marca 

longitudinal contínua i la prohibició que se’n deriva. S’utilitza la Marca M-1.9 per a 

velocitat màxima superior a 60km/h: segments de 10cm d’ample i 3,5m de longitud 

separats 1,5m. 

- Línia per marge de calçada.  Delimita el marge de la calçada. La seva amplada no 

es compta en el total de la calçada. Per a velocitat màxima de fins a 100km/h, i voral 

no superior a 1,5m s’utilitza la Marca M-1.12: segments de 15cm d’ample i 1 m de 

longitud separats 2m. Segons la Norma, com el nostre voral és de 1,5 m s’ha de fer 

servir la corresponent línia longitudinal contínua. 

b) Línies longitudinals contínues 

Una línia continua sobre la calçada significa que cap vehicle pot atravessar-la, ni 

circular sobre ella, ni en cas que separi 2 carrils de circulació, circular per l’esquerra de 

la mateixa. Ha de tenir una longitud mínima de 20m. El seu ús ha de ser el mínim 

possible per afavorir la flexibiliat de la circulació. 

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

circulació.  Estableix la prohibició d’avançament per no disposar de la visibilitat 

necessària. S’empra la Marca M-2.2: una línea contínua de 10cm d’amplada. 

- Línia per marge de la calçada.  Delimita el marge de la calçada. La seva amplada no 

es compta en el total de la calçada. D’obligat ús per a vies amb voral igual o superior a 

1,5m. Per a vies amb velocitat màxima de fins a 100km/h, s’utilitza la marca M-2.6: una 

línea contínua de 10cm d’amplada quan el voral és inferior a 1,5m d’amplada, i una de 

15cm d’amplada quan el voral és igual o superior a 1,5m (el nostre cas). 

c) Línies longitudinals contínues adossades a disco ntínues 

En aquests casos, els conductors només han de tenir en compte la línia situada per el 

costat en què circulen, exceptuant en el moment que fan un avançament que sí poden 

torna al seva dreta. 

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

circulació .  A més de separar els sentits de circul·lació, estableix la prohibició de 
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l’avançament en el sentit de circulació adjacent a la línea contínua, i el permet en l’altre 

sentit, en el sentit de circulació adjacent a la línea discontínua. S’empra la marca M-

3.2: una línea contínua de 10cm d’amplada separada 10cm d’una línea discontínua 

consistent en segments de 10cm d’ample i 3,5m de longitud, separats 9m. 

2.2.2 Marques Transversals 

Les marques transversals poden ser tant contínues com discontínues. 

- Línia de detenció . Línia contínua que indica la prohibició de traspassar-la en 

compliment de l’obligació marcada per: una senyal de detenció obligatòria, una marca 

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

nivell, etc. S’utilitza la marca M-4.1: una línia contínua de 40cm d’amplada, disposada 

a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit. 

- Línia de cediu el pas. Línia discontínua que estableix que cap vehicle pot 

franquejar-la quan hagi de cedir el pas en compliment de l’obligació imposada per un 

senyal de “Cediu el pas”, per una fletxa verda de gir en un semàfor, o quan no hi hagi 

senyal de prioritat, per aplicació de les normes que regeixen aquesta. S’empra la 

marca M-4.2: segments de 40cm d’ample i 80cm de longitud separats 40cm, 

disposada a tot l’ample d’un o varis carrils del mateix sentit. 

2.2.3 Fletxes 

- Fletxa de direcció o de selecció de carrils. Obliga al conductor a seguir el senti de 

la fletxa per el carril per on circula. En les proximitats d’un nus també indica els 

moviments permesos al arribar al nus, per als conductors que circulen per el carril. 

S’utilitza la marca M-5.1: fletxa pintada al mig del carril. 

- Fletxa de retorn. Anuncia la proximitat d’una línia contínua que implica la prohibició 

de circular per la seva esquerra, i per tant, que el conductor ha de tornar al carril de la 

dreta de la fletxa. S’utilitza la marca M-5.5: fletxa pintada aproximadament en l’eix de 

la calçada de doble sentit de circulació apuntant diagonalment cap a la dreta. En el 

present projecte, es prefereix aquesta marca a la línia longitudinal discontínua M-1.9 

que realitza la mateixa funció, perquè el conductor aprecia més fàcilment la 

direccionalitat del preavís. 

2.2.4 Inscripcions 

La finalitat de les inscripcions sobre el paviment és la de proporcionar al conductor una 

informació complementària, recordant-li la obligació de complir allò què ordena una 

senyal vertical, o en certs casos, imposar per si mateixa una prescripció. 
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Les lletres que han de ser convenientment allargades per a què des del punt vista del 

conductor, siguin proporcionades. Per a velocitat superior a 60 km/h, la longitud de les 

lletres o números ha de ser de 4m. L’amplada ve fixada per a cada lletra o número.  

Les classes d’inscripcions són: 

- De carril o zona reservada. Marca M-6.1 

- De direcció. 

- Senyal horitzontal de STOP. Marca M-6.3 

- Senyal horitzontal de CEDIU EL PAS.  Marca M-6.5. Sí es troba en el present 

projecte. Indica l’obligació de cedir el pas als vehicles que circulin per la 

calçada a la que ens aproximem, i detenir-se si és necessari abans de la línia 

de cediu el pas, o del lloc on s’hagi de cedir el pas. Se situa abans del punt on 

s’ha de cedir el pas, a una distància d’entre 2,5 i 15m, recomanant-se entre 5 i 

10m. Té forma triangular amb una amplada de 1,2m i longitud de 3,6m. 

- De limitació de velocitat.  Marca M-6.6. Sí es troba en el present projecte. 

Indica que cap vehicle pot sobrepassar la velocitat exposada, expressada en 

km/h. La xifra pot anar envoltada d’una el·lipse amb un eix major paral·lel al del 

carril. 

 

2.2.5 Altres marques 

Dins de la gran tipologia d’altres marques existents, com de delimitació de places 

d’aparcament, de pas a nivell, de carril reservat, etc, l’única que apareix en el present 

projecte és: 

- Zebrejat.  Mostra la zona de paviment on cap vehicle hi pot entrar, i indica cap 

a quina banda s’han de desviar els vehicles amb la inclinació de les marques. 

Marca M-7.1 per a circul·lació en doble sentit i velocitat superior a 80 km/h: són 

franges obliqües paral·leles de 1m d’amplada separades 2,5m, emmarcades 

per una línea continua de gruix igual a la separació entre aquesta i les línies 

obliqües. 

 

 

3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

 

3.1 Normativa aplicable 
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El present apartat s’ha redactat seguint les indicacions de la “Norma 8.1.-I.C. 

Señalización vertical de la Instrucción de carreteras” publicada al gener de 2000, i les 

recomanacions establertes en els següents documents: 

- Pla director de senyalització d’orientació de Catalunya (juliol de 1999). 

- “Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya”, maqueta 2, de 

23 d’abril de 2005, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(DGC) de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de 

codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya, publicat en el DOGC el 8 

d’octubre de 1999. 

- Reial Decret 1231/03, de 26 de setembre, pel que es modifica la nomenclatura i 

el catàleg de les autopistes i autovíes de la xarxa de carreteres de l’Estat. 

- Catàleg de Carreteres de Catalunya. 

- “Reglamento general de circulación 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo I. Características de las Señales” 

publicat en març de 1992. 

- “Señales Verticales de Circulación. Tomo II. Catálogo y Significado de las 

Señales “ publicat al juny de 1992. 

 

3.2 Limitacions de velocitat 

Pel que fa referència a les limitacions de velocitat per als panells de senyalització 

vertical, s’han tingut en compte els radis mínims de la “Norma 3.1-IC Trazado de la 

Instrucción de Carreteras” aprovada a 27 de desembre de 1999 i el tipus de via 

considerat. També s’ha considerat la distància de parada definides a la mateixa 

Instrucció 3.1.-I.C. La velocitat de projecte és de 80 km/h, però es permet una velocitat 

màxima d’avançament de 100 Km/h. 

 

3.3 Els senyals 

La situació dels senyals està fixada en els Plànols del Projecte (Document núm. 2). 

Malgrat això, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 

circumstàncies locals ho aconsellin.  

En els plànols de detalls s’indiquen inscripcions, dimensions, colors, text i 

característiques, així con la denominació corresponent al catàleg del “Ministerio de 

Fomento”. 
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3.3.1 Característiques 

A continuació, es detallen un seguit de característiques que han de complir els 

elements de senyalització vertical que s’instal·len en la carretera projectada. 

a) Dimensions 

Les dimensions dels senyals per a un carretera convencional amb vorals són, seguint 

la “Norma 8.1.-I.C. Señalización vertical de la Instrucción de carreteras”,  les següents: 

- Senyal triangular tipus P: 135 cm de costat. 

- Senyal circular tipus R: 90 cm de diàmetre. 

- Senyal quadrat tipus S: 90 cm de costat. 

- Senyal octogonal tipus R: 90 cm entre costats oposats. 

- Senyal rectangular tipus S: 90 × 135 cm. 

A continuació s’adjunta la figura 1 de la Norma, on s’aprecien les mides i figures 

anteriors en la segona fila: 

 

   Figura A07.1. Mides de les senyals verticals 

b) Colors 

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

carretera convencional amb vorals, tal i com indica la taula 1 de la Norma, son de fons 

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

carretera tindran els colors de la carretera a la que es dirigeixen quan sigui aquesta 

carretera de superior categoria. 

c) Inscripcions i textos 

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

formades per lletres de l’abecedari CCRIGE i amb les separacions indicades a la 

Instrucció 8.1-I.C. A la part posterior dels senyals i cartells es col·locarà la data 

d’instal·lació i l’escut de la Generalitat de Catalunya. 

Les característiques dels materials a emprar s’especifiquen en els corresponents 

articles del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

d) Reflactància 

La reflectància a emprar per als cartells i senyals serà del tipus “alta intensitat” encara 

que aquests es trobin en zona il·luminada. 

3.3.2 Implantació  

a) Visibilitat 

La distància de col·locació no pot ser inferior a la mínima necessària per a què un 

conductor que circuli a la velocitat màxima establerta pugui percebre el senyal o el 

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

totalment. En cas contrari, s’han de prendre mesures com: 

- Canviar l’emplaçament de la senyal o cartell, normalment avançant-lo, i afegint 

un panell complementari amb la distància. 

- Duplicar la senyal o cartell a l’altra marge de la carretera 

- Suprimir els obstacles que intercepten la visual. 

- Modificar el traçat de la carretera. 

- Limitar provisionalment la velocitat. 

b) Posició longitudinal 

Els senyals d’advertència de perill es col·loquen entre 150 i 250 m abans de la secció 

on es trobi el perill que anuncien. Els senyals de reglamentació se situen a la secció on 

comença la seva aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de 

recorregut de l’ordre d’un minut. 

Els senyals o cartells d’indicació podran tenir diverses ubicacions, segons els casos: 
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- Cartells de presenyalització i destí: en enllaços, es col·loquen a 1 km i a 500 m 

abans de la sortida, i un cartell fletxa sobre el “nas” de la divergència. A 

interseccions, es col·locarà 150 m abans del “nas”. 

- Cartells de confirmació: Un cop superat un nus, es confirmarà l’itinerari, 

col·locant els cartells a 150 m des de la finalització del carril d’incorporació. Es 

procurarà que la distància entre cartells de confirmació sigui d’uns 5 km. 

- Cartells fletxa: al principi d’illots tipus “llàgrima” o encauçament (no divisòries) i, 

excepcionalment, al marge oposat a aquell pel que s’accedeix a una altra 

carretera. 

- Cartells de localització: els de poblat se situen al principi de la travessia. La 

resta de localització s’ubiquen lo més a prop possible de l’inici del punt 

característic al que es refereixen. 

c) Posició transversal 

Els senyals es col·loquen al marge dret de la plataforma i es dupliquen a l’esquerra si 

el trànsit pot obstruir la visibilitat dels col·locats a la dreta .Hi ha una sèrie de senyals 

que sempre es doblen al marge esquerra, entre les que cal destacar la R-305 i la R-

306 (prohibició d’avançament per a turismes i per a camions, respectivament).  

Els senyals i els cartells situats als marges de la plataforma es situen de forma que la 

seva vora més pròxima estigui almenys a 2,5 m de la vora exterior de la calçada i a 0,5 

m de la vora exterior del voral. 

d) Alçada 

En els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (exceptuant els cartells 

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

carretera ha de ser de 1,8 m com a mínim. 

Pel que fa als cartells fletxa, en interseccions on poguessin obstruir la visibilitat, han de 

deixar totalment lliure una alçada compresa entre 0,9m i 1,2m sobre la calçada. 

e) Orientació 

Els senyals o cartells situats als marges de la plataforma (exceptuant els cartells fletxa) 

es giren lleugerament cap a fora amb un angle de 3º respecte de la normal a la línia 

que uneix la vora de la calçada davant d’ells amb el punt de la mateixa vora situat 

150m abans.  

Els cartells fletxa s’orienten perpendiculars a la visual del conductor a qui vagi destinat 

el missatge, situat 50m davant dels mateixos. 
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4. ABALISAMENT 

 

L’abalisament està constituït per un conjunt d’instal·lacions complementàries de la 

carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 

seguretat i comoditat en la conducció. Per al dimensionament dels elements 

d’abalisament s’ha utilitzat la “Proposta de criteris d’abalisament” de juny de 2004 

editada pel Servei Territorial de Carreteres. 

S’han considerat dins d’aquest concepte els següents elements: 

- Abalisament visual . Fa ressaltar clarament el traçat de la carretera, cridant 

l’atenció dels conductors sobre el voral o la situació de les barreres de 

seguretat. Aquí s’inclouen els captafars refractants en barreres de seguretat i 

els ulls de gat. 

- Abalisament numèric.  Té per objectiu informar al conductor sobre la posició 

en què es troba dins de la carretera. El formen les fites quilomètriques. 

 

4.1 Captafars 

 

4.1.1 Captafars reflectants 

S’ha previst la disposició de plaques reflectores adossades en la banda metàl·lica de 

la barrera de seguretat, d’acord amb les recomanacions publicades al respecte per la 

Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. Es posa en el primer suport del tram 

de barrera i a partir d’aquest, cada cinc suports, disposant un també a l'últim suport del 

tram. 

El reflectant es col·loca al centre geomètric de la barrera de seguretat simple, de 

manera que quedi a cinquanta-cinc centímetres (55 cm) d’alçada o sobre la banda 

inferior, en el cas de doble barrera, quedant per tant a quaranta-cinc centímetres (45 

cm) d’alçada. 

4.1.2 Ulls de gat 

Els “ulls de gat” es col·loquen per reforçar l’abalisament de la carretera. Al tronc es 

col·loquen en les zones de convergència i divergència dels enllaços amb una 

equidistància de 4 metres. En rotondes es col·loquen en els illots cada 5 metres. 

Els “ulls de gat” son unidireccionals o bidireccionals segons es tracti de calçades 

separades o úniques, respectivament. 



Annex 07. Senyalització 
 

15 

 

4.2 Fites quilomètriques 

Es disposen fites quilomètriques de xapa d’acer galvanitzat segons la fita normalitzada 

en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre. Les pintures a aplicar sobre 

les fites han de complir amb la NORMA UNE 40.103. 

En elles es reflecteixen les següenst inscripcions: 

- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 

- Identificació de la carretera: lletres i números de color blanc sobre fons groc 

reflexiu. Aquesta variant és la BP-2151a. 

 

 
5. SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES 

 
5.1 Normativa 

L’any 2014 ha entrat en vigor una nova normativa pel que fa referència a barreres de 

seguretat i pètrils. És la “Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de 

sistemas de contención de vehículos del Ministerio de Fomento. Aquesta norma pretén 

unificar i actualitzar, sobretot després de l’entrada en vigor del marcat CE el 2011, tota 

la normativa anterior:  “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” 

del 1996, segons l’Ordre Circular 321/95 T i P,  i tot un seguit d’ordres circulars 

posteriors que van del 2001 fins al 2009. Tota aquesta normativa anterior queda 

anul·lada segons el punt cinquè de la Ordre Circular 35/2014, per a aquells projectes 

que estiguin sota l’àmbit de la nova Ordre, com és el nostre cas, de projecte de 

carretera de nova construcció 

 

5.2 Introducció i criteri d’ús 

Únicament es poden fer servir sistemes de contenció de vehicles que compleixin les 

especificacions de comportament requerides definits a partir dels paràmetres obtinguts 

en els assajos establers en la norma UNE-N 1317, i que disposin del corresponent 

marcat CE.  

Les barreres de seguretat i pètrils tenen per objectiu mitigar les conseqüències d’un 

accident de circulació per sortida de la via. Les barreres de seguretat estan pensades 

per ser ubicades als marges de la carretera, mentre que els pètrils, funcionalment 

anàlegs, estan dissenyats per ubicar-los a la vora per exemple dels taulells de ponts i 

obres de pas. 
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Hi ha una sèrie d’elements que es poden trobar al marge de la plataforma, que s’han 

d’analitzar, doncs es consideren elements o situacions potencials de risc: dotacions 

vials que sobresurtin del terreny (bàculs d’il·luminació, pòrtics, pantalles acústiques...), 

arbres o postes de més de 15cm de diàmetre, carreteres o calçades paral·leles, 

arquetes o altres elements que sobresurtin més de 7cms del terreny, estretements de 

la plataforma, entre molts d’altres. 

Un cop identificades aquestes zones potencials de risc, abans d’instal·lar una barrera 

de seguretat o pètril, són preferibles les següents solucions alternatives i en aquest 

ordre de prioritat: 

- Ampliar la plataforma o secció transversal si el terreny és pla i el cost 

d’expropiació baix 

- Eliminar l’obstacle o desnivell 

- Dissenyar de nou l’element del projecte que suposa un obstacle o desnivell de 

forma que resulti franquejable pels vehicles en condicions de seguretat. 

- Traslladar l’obstacle a una zona on resulti menys probable que el vehicle 

impacti amb ell. 

- Disminuir la severitat del impacte contra l’obstacle disposant una estructura 

suport eficaç de seguretat passiva. 

Aquestes solucions alternatives s’han de valorar econòmicament i s’han de comparar a 

un mateix horitzó temporal amb els costos i beneficis dels sistemes de contenció, 

tenint en compte la gravetat de l’accidentalitat, la sinistralitat i el tràfic de la carretera, 

els costs socials unitaris dels accidents, i els costs d’instal·lació i manteniment dels 

sistemes de contenció. 

Pel que fa referència als riscs d’accident, en el present projecte, els tipus d’accidents 

que es poden produir son: 

- Accidents molt greus: no se’n poden produir. 

- Accidents greus: no se’n poden produir  

- Accidents normals: Xocs amb obres de pas. 

A la taula 1 de l’Ordre Circular fixa la distancia mínima des de l’extrem de la calçada a 

un obstacle o zona perillosa per sota de la qual es justifica disposar barrera de 

seguretat. Per a carreteres de calçada única, Amb la inclinació dels marges que s’ha 

disposat (3:2), aquesta distancia és de 8 m per accident tipus normal, i de 12m per a 

accident greu o molt greu, en recta o interior de corbes o exteriors de radi superior a 

1500m. I és de 14 m per accident tipus norma, i de 16m per accident greu o molt greu 

en costats exteriors de corbes de radi inferior a 1500. 
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La finalitat d’una barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció d’un 

vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i lesions tant pels seus 

ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes 

situats en les proximitats. 

En la taula 3 de la Norma s’estableixen els diferents nivells de contenció i les principals 

característiques dels assaigs d’impacte que han de superar els sistemes de contenció 

de vehicles segons la norma UNE-EN 1317. 

 

5.3 Classificació de barreres i pètrils 

Les barreres i pètrils es classifiquen en diferents àmbits: 

Per la classe i nivell de contenció (norma UNE-EN 1317) en: 

- Classe de contenció Normal, nivells de contenció N1 i N2 

- Classe de contenció Alta, nivells de contenció H1, H2 i H3 

- Classe de contenció Molt Alta, nivells de contenció H4a i H4b. 

Per l’índex de severitat d’impacte (norma UNE- EN 1317), en A, B o C (taula 4 de la 

Norma). 

Per l’amplada de treball (taula 5 de la Norma) i la deflexió dinàmica. 

Segons el material en què està constituït: metàl·lic, de formigó, de fusta, mixte... 

Segons la geometria i funcionalitat, les barreres poden ser: 

- Simples o aptes al xoc per un dels seus costats 

- Dobles o aptes al xoc per ambdós costats. 

 

 

 Figura A07.2. Barreres de seguretat: simples i dobles 

 

 

5.4 Selecció del sistema de contenció 

Per a la selecció del tipus de barrera de seguretat, es tindrà en compte, especialment: 

- El nivell de contenció recomanat  
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- El risc d’accident 

- El funcionament i comportament de cada sistema. 

- El cost d’implantació i conservació. 

- Les condicions del terreny per la fonamentació i, en el seu cas de l’ancoratge. 

- L’espai disponible, fins i tot per una eventual deformació del sistema. 

- Necessitats especials, com trams desmuntables, ancoratges, extrems, etc. 

En el nostre cas, en la taula 6 de l’ordre circular, per a un risc d’accident normal, i per a 

una IMD de vehicles pesants inferior a 400 vehicles/dia el nivell de contenció 

recomanat per a barreres de segureta és N2 i per a pètrils N2-H1. 

Tenint en compte tots els punts anteriors, es tria com a  barrera de seguretat a utilitzar 

la BMSNA4/120b. És una barrera apta per a accidents “Normals” en vies de doble 

direcció. S’ubica aquesta barrera on hi hagi desnivells, terraplens, de més de 3m 

d’alçada. 

 

  Figura A07.3. Detall de la barrera de seguretat projectada 

 

El tipus de prètil que s’empra en aquest projecte és el prètil PXP J6/1-14c. Es col·loca 

com a protecció en total la longitud del viaducte i en els passos superiors. 
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 Figura A07.4.Detalls del pètril PXP J6/1-14c projectat 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

En el present annex es realitza un anàlisi de l’estat del trànsit i dels nivells de servei 

corresponents al tram de carretera BP-2151 afectat pel projecte. L’objectiu d’aquest 

projecte constructiu és projectar una variant a la carretera BP-2151 al seu pas pel nucli 

urbà de Sant Pere de Riudebitlles, de forma que el trànsit de pas sigui absorbit per 

aquesta, dotant la carretera de continuïtat, seguretat i comoditat.  

Per a dur a terme aquest estudi, primer es recopilarà i analitzarà la informació sobre 

trànsit disponible, corresponents a les estacions d’aforament més properes al tram 

d’estudi, fent una projecció de la IMD al final de la vida útil de la variant. Així es podrà 

classificar el trànsit dins de les categories de trànsit pesant per al dimensionament del 

ferm de la carretera, que es durà a terme al següent annex. Seguidament, s’analitzarà 

la capacitat i el nivell de servei de la via. 

 

2. DADES DE PARTIDA 

 

La BP-2151 a l’alçada de Sant Pere de Riudebitlles, al voltant del PK-17, és de 

titularitat de la Generalitat de Catalunya. Hi ha un tram, en les proximitats de Sant 

Sadurní d’Anoia, que pertany a la Diputació de Barcelona. En aquest tram, en el PK-

9,1, la Diputació té l’estació d’aforament número 58, que conté dades exhaustives. 

Malgrat que serien perfectes per a la realització d’aquest annex, no les podem 

considerar com a bones, per la seva llunyania.  

Hi ha dades d’aforament de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 

Catalunya, que es troba en la mateixa via en el PK-11, entre els anys 2010 i 2012. Són 

les que es prenen com a dades de partida. Considero que aquestes dades són més 

semblants a les que tenim en la travessera del nucli urbà de Sant Pere de Riudebitlles 

perquè ja no estan sota la influència de Sant Sadurní D’Anoia.  

 

Codi Carretera PK Any IMD % pesants 

28215108 BP-2151 11 2010 6993 6,68 

28215108 BP-2151 11 2011 6938 7,29 

28215108 BP-2151 11 2012 6814 5,96 

 
Taula A08.1. Dades de l’estació d’aforament amb codi 28215108 
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També tenim dades en diferents PK més propers a Sant Pere de Riudebitlles del Pla 

Director Territorial de l’Alt Penedès, però són dades del 2003, i malgrat que es poden 

extrapolar al 2012 suposant el mateix increment anual que en PK-11, considero que és 

més raonable prendre les de la Generalitat de Catalunya del PK-11, per les 

afectacions de la crisi en l’evolució de les IMD. 

 

 

3. PREVISIÓ DE DEMANDA FUTURA 

 

Amb les dades de partida ja exposades disponibles, es realitza primer la previsió de 

trànsit de l’any de posada en servei, i després la previsió de trànsit per a l’any horitzó. 

Tenint en compte la duració de les obres, es pot considerar que la posada en servei de 

la carretera que s’està projectant serà el 2018, i com la vida útil de la variant serà de 

30 anys, l’any horitzó és el 2048.  

Per al càlcul de la demanda futura s’accepten els següents supòsits:  

- Suposem que tot el trànsit de pas circula per les variants, per tal de quedar-

nos amb el màxim marge de seguretat possible a l’hora del 

dimensionament dels vials de cada tram.  

- Suposem que el creixement anual de la IMD es manté constant des del 

2012 fins a la posada en servei de l’obra, el 2018. Aquest creixement anual 

s’obté mitjançant el càlcul del creixement anual mig entre els anys 2010 i 

2012. Pel càlcul del creixement anual (p) es fa servir les expressions:  

  IMD2011 = IMD2010 (1+p2011), i IMD2012 = IMD2011 (1+p2012) 
 

Any IMD  Creixement anual p 

2010 6993  

2011 6938 -0,79% 

2012 6814 -1,79% 
 

Taula A08.2. Creixements anuals de la IMD. 

 Com els resultats són negatius, per precaució, es pren un creixement anual 

de l’1%. 

- Suposem que durant la vida útil de la variant, per una millora de la situació 

econòmica general i per un efecte atracció de trànsit, el creixement anual 

de la IMD és d’un 2%. 



Annex 08. Estudi de trànsit 
 

7 

 

- Davant la dificultat de fer un pronòstic de creixement, amb les dades de les 

que disposem, suposem que el percentatge de trànsit de vehicles pesats es 

manté constant fins a la posada en servei de l’obra, i també durant tota la 

vida útil de la variant. A més a més es suposa una distribució homogènia 

entre carrils del 50% per manca de dades adicionals.  

D’aquesta manera, l’any de posada en servei de la via, la IMD serà de: 

 IMD2018 = IMD2012 (1+0,01)2018-2012 = 7233 vehicles/dia 

I la IMD de veicles pesats per carril serà de: 

 IMDpesats/carril 2018 = IMD2018 · 5,96% · 50% = 216 vehicles pesats/dia ·carril 

Per a determinar característiques del trànsit, aquestes IMDs, a l’any horitzó, el 2047, 

s’empra la mateixa metodologia de càlcul, suposant ara, com ja s’ha dit, un creixement 

anual del 2% 

  IMD2048 = IMD2018 (1+0,02)2048-2018 = 13.102 vehicles/dia 

IMDpesats/carril 2048 = IMD2048 · 5,96% · 50% = 390 vehicles pesats/dia ·carril 

 

 

4. CATEGORIA DEL TRÀNSIT 

 

Segons la Norma 6.1-IC “Secciones de firme” es defineixen vuit categories de trànsit 

pesat en funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats en el carril de projecte i 

en l’any de posada en servei, degut a que el trànsit de pesats és un dels factors 

principals en el dimensionament de seccions de ferm constituïdes per mescles 

bituminoses. 

A més a més, s’afirma que on es justifiqui que els eixos dels vehicles pesats poden 

estar especialment sobrecarregats, s’haurà de considerar la possibilitat d’adoptar una 

categoria de trànsit pesant immediatament superior, sobretot als valors pròxims al límit 

superior per a cada categoria. 

 

Taula A08.3.Categories de trànsit pesat 
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En el present projecte tenint en compte l’any de posada en servei de la carretera, el 

tipus de ferm adequat per al tronc de la carretera es correspon a una categoria T2. Si 

s’observa el trànsit de pesats en l’any horitzó, la categoria de trànsit continua sent T2. 

Per tant es pot concloure fàcilment, que el tipus de ferm adequat per al tronc de la 

carretera correspon a una categoria T2, amb els supòsits de creixement anual de 

vehicles que s’han considerat.  

 

 

5. NIVELL DE SERVEI 

 

D'acord amb la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado”, el nivell de servei és 

una mesura qualitativa, descriptiva de les condicions de circulació d'un corrent de 

tràfic; generalment es descriu en funció de certs factors com la velocitat, el temps de 

recorregut, la llibertat de maniobra, les interrupcions de tràfic, la comoditat i 

conveniència, i la seguretat. Seguint aquesta Norma 3.1-IC “Trazado” s’ha d’emprar la 

metodologia proposada en el “Manual de Capacidad de Carreteras” per tal de calcular 

els nivells de servei.  

El “Manual de Capacidad de Carreteras” indica que el nivell de servei d'una carretera 

de dos carrils és una mesura de la qualitat del servei que dóna la carretera, i ve 

definida per tres criteris:  

- La velocitat mitja de recorregut, que representa la mobilitat. 

- La capacitat, que representa l'accessibilitat. 

- El percentatge de demora en temps, que és la mesura essencial de la 

qualitat del servei, atès que relaciona velocitat mitja de recorregut i 

capacitat. 

 

5.1 Descripció dels nivells de servei 

El “Manual de Capacidad de Carreteras” caracteritza el funcionament dels diferents 

trams homogenis de carretera mitjançant els nivells de servei. Aquests nivells es 

defineixen per a poder representar els dominis de funcionament raonable de les tres 

variables crítiques representatives del trànsit: velocitat, densitat i intensitat. A 

continuació es donaran descripcions de les condicions operatives existents a cadascun 

dels nivells de servei. 

Nivell de servei A . Descriu operacions fonamentalment en règim lliure. La velocitat 

lliure preval en general com a velocitat operativa. Els vehicles circulen sense 
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pràcticament restricció alguna a la seva capacitat de maniobra dins de la corrent 

circulatòria.  

Nivell de servei B. També representa unes condicions raonables de flux lliure, 

mantenint-se en general les velocitats al nivell de la velocitat lliure. La capacitat de 

maniobra dins del corrent circulatòria queda només lleugerament restringida i el nivell 

de comoditat general física i psicològica proporcionada als conductors és encara alt. 

Nivell de servei C: La llibertat al corrent circulatori està notablement restringida, i es 

requereix una major cura i vigilància per part del conductor als canvis de carril. Els 

incidents de menor entitat poden encara absorbir-se, però les deterioracions locals al 

servei son ja importants. Són d’esperar cues enrere de qualsevol bloqueig significatiu. 

El conductor experimenta ja un increment notable a la tensió degut a la necessitat 

d’una vigilància addicional per poder operar amb seguretat.  

Nivell de servei D. És el nivell en el qual les velocitats comencen a declinar 

lleugerament al augmentar la intensitat. En aquest domini, la densitat comença a 

deteriorar-se una mica més de pressa segons es va incrementant la intensitat. La 

llibertat de maniobra dins del corrent circulatòria està seriosament limitada, i el 

conductor experimenta nivells de comoditat física i psicològicament molt reduïts. És 

d’esperar que fins i tot en incidents de menor entitat es generen cues substancials 

degut a que la corrent de trànsit té poc espai per absorbir les alteracions produïdes. 

 Nivell de servei E. Les operacions en aquest nivell són volàtils, perquè virtualment no 

existeixen intervals buits utilitzables a la corrent circulatòria. Qualsevol alteració la 

corrent circulatori genera una ona de pertorbació que es propaga flux dalt. Si es circula 

en capacitat (la intensitat iguala a la capacitat de la secció), no existeix possibilitat de 

dissipar ni la més mínima alteració. Qualsevol incident pot produir seriosos col·lapses i 

cues de gran magnitud. La capacitat dins de la circulació és extremadament limitada i 

el nivell de comoditat física i psicològica que pot arribar als conductors es molt baix. 

 Nivell de servei F. Descriu un flux forçat o en situació de col·lapse. 

Per a cada tram homogeni de carretera, el Manual proposa una metodologia amb 

resultat final per a obtenir, en la major part dels casos, el nivell de servei que ens 

permetrà determinar si el tram, tal i com està dimensionat, funciona bé, o pel contrari 

ha de ser ampliat per a dotar-lo d’una major capacitat.  

A la “Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado” es defineix el nivell de servei a 

l’hora del projecte segons el tipus de carretera que s’estigui estudiant. En el nostre 

cas, com es tracta d’una carretera convencional de calçada única amb una velocitat de 
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projecte de 80 km/h, s’ha d’aconseguir un nivell de servei D a l’hora de projecte en 

l’any horitzó, com a mínim. 

 

5.2 Intensitat horària punta. Factor d’hora punta 

Ara es tracta d'obtenir com és el nivell de servei més desfavorable que pot tenir lloc en 

la carretera projectada, i per això, cal conèixer prèviament la intensitat horària més 

desfavorable, és a dir, la intensitat horària punta.  

La pràctica seguida en el Pla de Carreteres de la Generalitat és la d'escollir com a 

representativa la intensitat horària que només s'excedeix 100 hores a l'any, o sigui, la 

intensitat en l'hora 100, IH-100, atès que el nombre d'hores en les quals és 

sobrepassada és relativament petit; triar una freqüència major tot just modifica la 

intensitat horària, i adoptar una freqüència menor o la màxima intensitat horària no 

estaria justificat perquè només seria sobrepassada durant un escàs nombre d'hores a 

l'any i donaria lloc a sobrecostos de construcció (per necessitat d'ampliar les 

característiques geomètriques de la secció i/o millorar les característiques de traçat) no 

concordes amb les necessitats reals de la carretera. 

D'altra banda, la Instrucció indica que l'hora de projecte adoptada no serà inferior a 

l'hora 30 ni superior a l'hora 150.  

El Manual basa la seva anàlisi de capacitat en les intensitats per a un període punta de 

15 minuts dins de l'hora que es considera, de la següent forma : 

   FHP = I60 / 4 · I15 

On: FHP és el factor d’hora punta. 

 I60 és la Intensitat horària durant l’hora punta. 

 I15 és el nombre de vehicles que passen durant els 15 minuts de major 

circulació. 

Per tant, cal convertir els volums horaris a intensitats horàries per a la punta de 15 

minuts, IHP, mitjançant el factor d'hora punta, FHP, segons l'expressió: 

   IHP = IH / FHP 

Tal com s'ha comentat anteriorment, prenem com IH la IH-100, i, mancant dades, 

s’obté el FHP, en funció de la IH-100, de la Taula 8-3 del Manual, les quals són funció 

del nivell de servei. 

Per a les següents condicions ideals, el Manual estableix la capacitat d’una carretera 

de dos carrils en 2.800 vehicles/hora: 
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- Velocitat de projecte igual o major de 96 km/h  

- Amplàries de carril iguals o superiors a 3,60 m  

- Vorals d'amplària mitja igual o superior a 1,80 m  

- Inexistència de trams amb prohibició d'avançament  

- Tots els vehicles són vehicles lleugers  

- Repartiment 50/50 del trànsit segons els sentits de circulació  

- Cap restricció al trànsit principal deguda a algun tipus control, a vehicles 

que girin, a condicions meteorològiques adverses o a un mal estat del ferm, 

de la senyalització, del balisament i/o de les defenses  

- Terreny pla (pendent mitjà inferior al 3%)  

Com que aquestes condicions no són les habituals, s’han d’aplicar uns factors d’ajust i 

corregir la relació entre intensitat i capacitat ideal. Per tant, la fórmula general a utilitzar 

en el càlcul de la intensitat de servei límit per al nivell de servei i, Is i, és la següent: 

 Is i (veh/h) = 2.800 · (I/c) i · fR i · fA i · fVP i / FHP 

On per a cada nivell de servei i, tenim: 

 (I/c) és la relació de la intensitat a la capacitat ideal, en veh/h 

 fR és el factor d’ajustament per al repartiment de la circulació per sentits 

 fA és el factor d’ajustament per l’amplària de carrils i vorals 

 fVP és el factor d’ajustament per la presència de vehicles pesants 

 FHP és el factor d’hora punta 

Ajustament per la relació I/c 

El Manual defineix tres tipus de terrenys en funció de la combinació de les alineacions 

verticals i horitzontals i, els defineix d’una manera molt general: terreny pla, terreny 

ondulat i terreny muntanyenc. En el cas del present projecte, on els pendents màxims 

de l’ordre del 4,5% i radis mínims de 300 m, es considera el terreny com ondulat. A 

partir de les dades de la Taula 8-1 del Manual, per a un percentatge de prohibició 

d’avançament aproximadament del 80%, i un terreny ondulat, i nivell de servei D s’obté 

aquest ajustament, que és del 0,46: 

 I/c per a una prohibició d’avançament del 80% 

Nivell de servei Terreny pla Terreny ondulat Terreny muntanyenc 

A 0,05 0,04 0,02 

B 0,17 0,15 0,12 

C 0,33 0,30 0,20 

D 0,58 0,46 0,37 

E 1,00 0,90 0,80 
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Taula A08.4 .Relació I/c en funció del nivell de servei i del tipus de terreny. 
 

Factor d’hora punta, FHP 

En la taula 8-3 del Manual de Capacidad s’estableix per a cada nivell de servei, un 

factor hora punta. En el present projecte, com ja s’ha comentat que el nivell de servei 

és D, correspon un factor d’hora punta de 0,95. 

 

Nivell de servei A B C D E 

Factor d’hora punta 0,91 0,92 0,94 0,95 1,00 
   

Taula A08.5 .FHP per a cada nivell de servei. 
 

Factor d’ajustament per al repartiment de la circul ació per sentits, f R 

Com ja s’ha fet anteriorment, es considera un repartiment de la circulació per sentits 

de 50/50, i com que és una de les condicions ideals, no ha d’haver-hi cap correcció i 

per tant, el fR pren un valor de 1,00. També es pot validar amb la taula 8-4 del Manual. 

Factor d’ajustament per l’amplària de carrils i vor als, f A 

En la Taula 8-5 del Manual, en funció del nivell de servei, de les amplades dels carrils i 

de l’ample mig dels vorals, s’obté aquest factor d’ajustament fA. En aquest projecte per 

a carrils de 3,5m i vorals de 1,5m, el fA pren un valor de 0,94. 

 

Factor d’ajustament,  
fA 

Amplària dels carrils 

≥ 3,6 m 3,5 m 3,3 m 

Nivell de servei Nivell de servei Nivell de servei 

Ample mig vorals A-D E A-D E A-D E 

≥ 1,8m 1,00 1,00 0,98 0,98 0,93 0,94 

1,5 m 0,96 0,99 0,94 0,97 0,89 0,93 

1,2 m 0,92 0,97 0,90 0,95 0,85 0,92 

0,6 m 0,81 0,93 0,79 0,91 0,75 0,88 

0,0 m 0,70 0,88 0,68 0,86 0,65 0,82 

 
Taula A08.6 .fA en funció del nivell de servei i de les característiques de la via. 

 

Factor d’ajustament per la presència de vehicles pe sant, f VP 

El factor d’ajustament a causa de la presència de vehicles pesants en la circulació es 

calcula a partir de la següent fórmula: 

 fVP = 1 / [1+Pc·(Ec-1)] 



Annex 08. Estudi de trànsit 
 

13 

 

On: Pc és el percentatge de camions que hi ha en el trànsit, en tant per un: (0,0596) 

 Ec és l’equivalent en vehicles lleugers dels camions, en funció del tipus de 

 terreny i nivell de servei, segons classificació del Manual de Capacitat 

 Equivalent en vehicles lleugers, Ec 

Nivell de servei Terreny pla Terreny ondulat Terreny muntanyenc 

A 2 4 7 

B - C 2,2 5 10 

D - E 2 5 12 

 
Taula A08.7 .Ec en funció del nivell de servei i del tipus de terreny. 

 

En la taula anterior, la taula 8-6 del Manual, per a un terreny ondulat i un nivell de 

servei D, s’obté un valor d’ equivalent de vehicles lleugers Ec de 5. D’aquesta manera 

s’obté un factor d’ajustament a causa de la presència de vehicles pesants de 0,81. 

 

5.3 Intensitat de servei 

Amb la fórmula general de l’apartat anterior, i tenint en compte tots els factors 

correctors, s’obté la intensitat horària de servei per a tots els nivells de servei, entre 

ells per al nivell de servei D que es buscava. Igualment s’ha calculat per a la resta de 

nivells de servei, obtenint-se els següents resultats: 

 

Nivell de servei I/c FHP fR fA Ec fVP IS (veh/h) 

A 0,04 0,91 1,00 0,94 4 0,85 98 

B 0,15 0,92 1,00 0,94 5 0,81 348 

C 0,30 0,94 1,00 0,94 5 0,81 680 

D 0,46 0,95 1,00 0,94 5 0,81 1.032 

E 0,90 1,00 1,00 0,97 5 0,81 1.980 
 

Taula A08.8 .Intensitats horàries de servei per a cada nivell de servei. 
 

 

5.4 Nivell de servei 

Segons s’ha calculat anteriorment, la IMD de l’any de posada en funcionament de la 

variant, és de 7.233 vehicles/dia, que implica una intensitat horària IH, en l’hora de 

projecte de 470 vehicles/hora, un 6,5% de la IMD. 

Per a aquesta intensitat en l’hora de projecte, si creiem que estem en un nivell de 

servei C, li correspon un factor d’hora punta de 0,94. Per a això la intensitat horària en 
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la punta dels 15 minuts, IHP, és de 500 vehicles/hora. Aquesta intensitat es troba 

situada entre els límits del nivell B (348 vehicles/hora) i la del nivell C (680 

vehicles/hora) d’acord amb els càlculs realitzats en l’apartat anterior del present annex 

i indicats en la Taula A08.8. Resulta doncs, que d’acord amb la hipòtesi de creixement 

prevista fins a la posada en servei de la variant, el nivell de servei per l’any de posada 

en servei és de C. 

Fent el mateix procediment per l’any horitzó, el 2047, la IMD serà de 13.102 

vehicles/dia, la IH serà 852 vehicles/hora, el FHP per a un nivell de servei D serà de 

0,95, i la intensitat horària en la punta dels 15 minuts serà de 897 vehicles/hora. Per a 

aquesta intensitat ens trobem per sobre el nivell de servei C, i dins del nivell de servei 

D (fins a 1032 veh/h), que com ja s’ha dit,  és el nivell màxim recomanat per la 

Instrucció de Carreteres. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

El present annex té per objectius la definició, la justificació i el dimensionament de les 

seccions i elements que constitueixen els ferms i paviments dels vials projectats per tal 

d’aconseguir: 

 a) Proporcionar una superfície de trànsit segura, còmoda i de característiques 

 permanents sota les càrregues repetides de trànsit durant el període de 

 projecte. 

 b) Resistir les sol·licitacions de trànsit previst durant el període de projecte i 

 repartir les pressions verticals provocades per les càrregues, de manera que a 

 l’esplanada únicament arribi una petita fracció d’aquelles, compatible amb la 

 seva capacitat de suport. 

 c) Protegir l’esplanada de la intempèrie i, en particular, de les precipitacions. 

Com es tracta d’una nova carretera, i per tant, de ferms de nova construcció, l'estudi 

de les seccions de ferm s’ha realitzat d’acord amb la normativa vigent “Instrucción 6.1 i 

6.2-IC Secciones de firme de la Dirección General de Carreteras del MOPU” del 23 de 

maig de 1989 i O.C.10/2002 de 30 de setembre de 2002, sobre seccions i capes 

estructurals de ferm i l'ordre circular O.C. 24/08 que modifica els articles 542 "Mescles 

bituminoses en calent tipus formigó bituminós" i 543 "Mescles bituminoses per capes 

de rodadura. Mescles drenants i discontínues". També s’ha consultat per al 

dimensionament de l’espanada i del ferm, el “Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)” 

El tipus de paviment escollit serà bituminós per a la calçada i vorals del tronc principal, 

així com els camins asfaltats afectats, i de tot-ú per als camins sense asfaltar afectats 

pel traçat de la nova variant a Sant Pere de Riudebitlles 

 

 

2. VARIABLES DE DISSENY 

 

Per a la determinació de la secció de ferm, s’han considerat tres variables principals 

exposades a la normativa: la categoria de trànsit, l’esplanada i el clima a la zona de 

projecte. 
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2.1 Trànsit 

La secció del paviment a dimensionar depèn del nombre de vehicles pesats que 

circulin per la nova carretera, ja que aquests són els que suposen un major grau 

d’afectació al ferm. 

En l’annex anterior d’aquest projecte, l’Annex 08 de Trànsit, de l’anàlisi i evolució  de 

les IMD de vehicles pesats, s’ha determinat que la categoria de trànsit pesat que 

s’ajusta a la nova variant és una categoria T2, entre 200 i 800 vehicles pesats/dia.  

 

2.2 Esplanada 

Amb l’objectiu de definir l'estructura del ferm, la Instrucció 6.1-IC defineix tres 

categories d'esplanada, E1, E2 i E3 a partir del mòdul de compressibilitat en el segon 

cicle de càrrega (EV2) 

Per altra banda, la normativa per categories de trànsit T-2 pot configurar diferents 

seccions de ferm per a aconseguir qualsevol de les 3 tipologies d’esplanades: E1, E2 o 

E3. 

En l’Annex 04 de Geologia i Geotècnia del present projecte, s’ha determinat que els 

materials en la zona de projecte presenten una classificació mínima de sòls tolerables, 

i que per tant no hi havia problemes per aconseguir una combinació de sòls per a 

qualsevol de les 3 categories d’esplanada E1, E2 i E3. 

Finalment, com no hi ha cap limitació de cap mena, i aquest projecte és d’una 

carretera de nova construcció, s’opta per emprar la categoria d’esplanada més exigent, 

la E3, que ha de tenir un EV2 superior a 300 MPa. 

S’han seleccionat les següents seccions de sòl del “Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)” per aconseguir la categoria 

d’esplanada E3: 

En els terraplens, a sobre del nucli de sòl tolerable procedent de desmunts o de 

préstecs, es col·locaran dues capes, una 30cm de sòl seleccionat tipus 2 procedent de 

desmunts o de préstec, i una a sobre de 30cm de sòl estabilitzat in situ amb ciment o 

cal S-EST 3. El sòl seleccionat 2 i el S-EST 3 han de complir el què estableixen els 

articles 330 i 512 del PG-3, respectivament. El nucli del sòl tolerable també ha de 

complir l’art. 330.  

En els desmunts, a sobre dels sòls tolerables presents en què es troba la traça de la 

variant, s’opta per la mateixa composició: dues capes, una 30cm de sòl seleccionat 
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tipus 2 procedent de desmunts o de préstec, i una a sobre de 30cm de sòl estabilitzat 

in situ amb ciment o cal S-EST 3.  

La taula següent correspon a la figura 1 de la “Norma 6.1-IC Secciones de firme”, on 

apareixen les diferents combinacions de tipus de sòl per a la formació de l’esplanada, 

en funció dels sòls sobre els què es troba i de la categoria d’esplanada: 

 

  Taula A09.1. Catàleg de seccions de sòls per a la plataforma 

 

2.3 Variables climàtiques 

Per a l’elecció del tipus de lligant bituminós, així com per la relació entre la dosificació 

en massa i la del pols mineral, s’ha de tenir en compte la zona tèrmica estival. Segons 

la figura 3 de la “Norma 6.1-IC: Secciones de firmes” la zona de projecte es troba en 

zona tèrmica estival mitjana. 

La pluviometria també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar la capa de 

rodadura. Segons la figura 4 de la mateixa Instrucció, la zona de projecte es troba en 

una zona pluviomètrica poc plujosa, que implica una precipitació mitjana anual inferior 

a 600mm. En aquesta zona pluviomètrica no s’han d’emprar paviments amb mescles 

drenants.  

 

3. SECCIÓ DEL FERM 
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3.1 Tronc principal 

A partir de les variables que tenim, de trànsit pesat categoria T2, i qualitat de 

l’esplanada E-3, consultant taula següent de la “Norma 6.1-IC: Secciones de firmes”, 

les opcions disponibles amb mescla bituminosa per a la calçada del tronc principal són 

la 231 i la 232: 

  

 

   Taula A09.2. Catàleg de seccions de ferm 

 

Finalment es tria la 231, que té una secció de 25 cm de tot-ú i de 20 cm de mescla 

bituminosa, constituïda per les següents capes en ordre ascendent: 

- 25 cm de tot ú (ZA-zahorra artificial) 

- Reg d’imprimació ECL-1 

- Base: 10 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 base G (anterior G-20) 

- Reg d’adherència ECR-1d 

- Intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S (anterior S-20) 

- Reg d’adherència ECR-2d-m 

- Rodadura: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent, microaglomerat 

BBTM-11B (denominació anterior M-10), amb una dotació de 60 kg/m2. 



Annex 09. Ferms i paviments 
 

9 

 

La secció escollida compleix els condicionants tant de la taula 6 de la “Norma 6.1-IC 

Secciones de firme”, com la taula 542.10 del “Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, que s’adjunten a continuació: 

 

  Taula A09.3. Gruix de les capes de mescla bituminosa 

 

 

 Taula A09.4.Tipus de mescla a emprar en funció del tipus i espessor de la capa  

 

3.2 Vorals 
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Segons la Instrucció, en els vorals com la capa de rodadura de la calçada és 

discontinua en calent, les capes de rodadura i intermitja del voral ha de coincidir amb 

la calçada, i el gruix de la capa base es substitueix per tot-ú de forma que tindrem una 

secció en ordre descendent de: 

- 35 cm de tot ú (ZA-zahorra artificial) 

- Reg d’imprimació ECL-1 

- Intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent AC 22 bin S (anterior S-20) 

- Reg d’adherència ECR-2d-m 

- Rodadura: 3 cm de mescla bituminosa discontinua en calent, microaglomerat 

BBTM-11B (denominació anterior M-10), , amb una dotació de 60 kg/m2. 

 

3.3  Zona de regularització de la carretera existen t  

En les proximitats d’ambdues rotondes, hi ha entrades on la traça projectada 

coincideix amb la traça de l’actual carretera. En aquests trams per facilitar la connexió 

de les dues traces es realitzarà una regularització de la carretera existent que 

consistirà en un fresat superficial de 3 cm. 

Posteriorment en la zona fresada per a substituir el material eliminat s’estendrà un 

paviment format per: 

- Reg d’adherència tipus ECR-2d-m 

- Mescla bituminosa discontinua en calent BBTM 11B BM a la capa de trànsit 

(dotació 60kg/m2) 

 

3.4 Reposició de camins 

En el cas de camins i accessos a finques no asfaltats, s’emprarà un paviment 

consistent en 30 cm de tot-ú artificial. En cas de pendents pronunciades, s’afegirà una 

capa superficial de 20 cm de formigó. 

 

4. SECCIÓ DEL FERM 

 

4.1 Mescles bituminoses 

El traçat de la variant del projecte se situa en una zona tèrmica sense gaires 

restriccions a l’hora d’escollir una determinada capa de trànsit i zona poc plujosa. Per 

tant, aplicarem les recomanacions de la Direcció General de Carreteres, que considera 
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com a material òptim per a la capa de trànsit, per a la capa de rodadura, una mescla 

bituminosa discontinua en calent tipus BBTM-11B (antiga M-10). 

Anàlogament, amb un raonament similar, es tria una mescla bituminosa en calent 

semidensa tipus AC22 bin S (antiga S-20) per al que serà la capa intermèdia. S’ha triat 

una mescla semidensa per tal d’impermeabilitzar el paquet bituminós evitant que 

l’aigua no accedeixi a les capes granulars, perdent així les seves característiques 

principals. S’escull aquesta solució atès que la mescla discontínua BBTM-11B no té 

suficient impermeabilització, i en condicions de dues capes bituminoses, per motius 

d’impermeabilitat s’ha d’adoptar una mescla densa o semidensa. 

Els àrids de les mescles BBTM-11B compliran el que estableix l'apartat 543.2 del PG-3 

i la seva modificació donada per l'OC 10bis/02. Els fusos granulomètrics de les 

mescles AC22 bin S es troben a la taula 542.8 de l'Ordre Circular 5/2001 de 24 de 

maig, “Regs auxiliars, mescles bituminoses i paviments de formigó”. 

 

4.2 Betum asfàltic 

Els betums asfàltics són una mescla d’hidrocarburs naftènics, parafínics i aromàtics. 

Des del punt de vista de la seva naturalesa, són sistemes col·loïdals on la fase 

continua està constituïda per un medi fluid oliós i on la fase discontinua o dispersa està 

formada per asfaltens i resines asfàltiques. Aquest sistema col·loïdal és de tipus gel. 

Són semi sòlids o sòlids a temperatura ambient. 

Per tal de definir el tipus de betum asfàltic a utilitzar a les capes de ferm, s’han seguit 

les indicacions de la Orden Circular 5/2001. 
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 Taula A09.5.Tipus de betum a emprar en la capa de rodadura i intermèdia 

Tenint en compte que l’obra està situada en la zona tèrmica estival mitja, i que la 

categoria de trànsit existent en el present projecte que és T2, s’ha decidit utilitzar un 

betum de penetració tipus B60/70 per a la mescla bituminosa semidensa AC22 bin S 

(S-20) de la capa intermèdia, de les opcions disponibles en la taula anterior. Els dos 

números (60/70) indiquen l’interval en el qual ha d’estar comprès el valor de la 

penetració a 25ºC d’una agulla calibrada en dècimes de mil·límetre. Com menor és la 

penetració més dur i consistent és el betum. 

De la mateixa forma es procedeix per a la capa base de la mescla bituminosa 

semidensa AC22 base G (G-20). De les opcions possibles de la taula següent s’opta 

novament per emprar un betum de penetració B60/70. 

 

  Taula A09.6.Tipus de betum a emprar en la capa base 

Per altra banda, respecte al betum a utilitzar en la capa de rodadura s’han seguit les 

indicacions de la Direcció General de Carreteres, respecte a la obligatorietat d’utilitzar 

el betum tipus BM-3c modificat amb elastòmers en les capes de trànsit formades per 

mescla bituminosa discontinua en calent BBTM-11B i en els regs d’adherència 

immediatament inferiors. 

 

4.3 Emulsions bituminoses 

Les emulsions bituminoses utilitzades a les carreteres poden ser bàsiques o 

aniòniques i àcides o catiòniques, segons la polaritat que l’emulgent proporcioni a les 

partícules de betum. En termes generals, les emulsions aniòniques tenen bona 

adhesivitat amb els àrids calcaris i les catiòniques amb els silicis, encara que també 

amb la majoria dels calcaris. 

Les emulsions bituminoses es conserven i s’usen en estat aquós. Al posar-les en obra 

en contacte amb la superfície dels àrids, per reacció química o per evaporació de 

l’aigua les partícules de betum es tornen a unir formant la pel·lícula contínua desitjada. 
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A aquest procés se l’anomena ruptura de l’emulsió. La velocitat de ruptura d’una 

emulsió és un factor decisiu per a la seva aplicació a obra. 

Es defineix com a reg d'adherència l'aplicació d'una emulsió bituminosa sobre una 

capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, prèviament a la 

col·locació sobre 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. 

Així doncs, i com ja s’ha comentat entre les capes intermèdia i base es disposarà un 

reg d’adherència amb una emulsió catiònica del tipus ECR-1d al 60% de betum i 

complirà allò establert a l'article 531 “Regs d’adherència” de l'Ordre Circular 5/2001 de 

24 de maig. 

Sota la capa de rodadura, el reg d’adherència termoadherent previst és amb emulsió 

catiònica tipus ECR-2d-m per a microaglomerat sobre ferm nou al 65% de betum 

d'acord amb l'article 531 “Regs d’adherència” de l'Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig. 

Es defineix com a reg d’imprimació l’aplicació d’una pel·lícula continua uniforme 

d’emulsió bituminosa sobre una capa no tractada amb lligant, amb l’objectiu de 

preparar la superfície de recolzament i contribuir a l’adherència de la capa. 

Així doncs, entre la capa granular de tot-ú i la capa base, s’ha previst un reg 

d’imprimació format per una emulsió tipus ECI amb 50% de betum segons l’article 530 

“Regs d’imprimació” de l’Ordre Circular 5/2001 de 24 de maig. 

Es defineix com a reg de curat l’aplicació d’una pel·lícula prima d’emulsió bituminosa 

sobre una capa tractada amb lligants hidrocarbonats o conglomerants hidràulics, que 

impermeabilitza la superfície de la capa tractada, i mitjançant l’extensió d’un àrid de 

cobertura la protegeix del trànsit immediat.  

A sobre de la capa de rodadura, s’ha previst en cas necessari un reg de curat amb una 

emulsió ECR-1d amb només 300g/m2 de betum i amb granulats de cobertura. 

 

4.4 Tot-ú artificial 

Per a l'execució de la unitat d’obra de Tot-ú és tindrà present allò establert a l’article 

510 “Zahorras” del PG-3. 

 

 

5. COMPOSICIONS I DOTACIONS 



Annex 09. Ferms i paviments 
 

14 

 

A efectes pressupostaris les dotacions i resta de característiques dels elements del 

ferm són: 

• Microaglomerat, mescla bituminosa discontinua en calent, BBTM-11B (M-10): 

dotació 60 kg/m2 i 5,5% de betum BM-3c modificat. Mescla bituminosa de 

rodadura. 

• Mescla bituminosa AC22 bin S (S-20): densitat (sense betum) 2,30 T/m3 i 4,3% 

de betum B-60/70. Mescla bituminosa intermèdia 

• Mescla bituminosa AC22 base G (G-20): densitat (sense betum) 2,30 T/m3, i 

4,3% de betum B-60/70. Mescla bituminosa base 

• Reg d’imprimació ECL-1: 1,2 kg/m2 

• Reg d’adherència ECR-1d entre capes de M.B.C.: 0,6 kg/m2. 

• Reg d’adherència ECR-2d-m sota M-10 i sobre ferm nou: 0,5 kg/m2. 

• Tot-ú artificial (ZA-zahorra artificial). 

• Reg de curat, amb emulsió bituminosa ECR-1 i amb una dotació de 300 g/m2 

de betum residual i granulats de cobertura. 

 

 

6. RESUM DELS AMIDAMENTS 

 

En l’apèndix 1 del present annex es pot veure un llistat dels amidaments per a cada 

PK de les diferents capes de ferms, obtingudes del programa de traçat, tant per l’eix 

principal com per a les dues rotondes. A continuació s’adjunta una taula resum de tots 

aquests amidaments en m3:  

 

Capes Tronc Rotonda 1 Rotonda 2 Total 

Mescla Bituminosa de Rodadura 679,15 27,51 23,23 729,89 

Mescla Bituminosa Intermèdia 1605,26 65,41 55,29 1725,96 

Mescla Bituminisa Base 2343,22 96,42 81,63 2521,27 

Tot ú (zahorra artificial) 6115,35 256,48 217,72 6589,45 

Sòl estabilitzat  (suelocemento) 7823,65 336,58 287,00 8447,23 

Sòl seleccionat 8226,85 359,02 303,68 8889,55 

 

Taula A09.7. Resum dels amidaments de ferms i paviments 
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APÈNDIX 1

 

LLISTAT DELS AMIDAMENTS DE FERMS  
 

 

 

 

 



Pagina 1
Listados de volúmenes de materiales

Alternativa 1
31/07/2016

PK Material Superficie Volumen
   0.000 Suelocemento           3.991   39.906
   0.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
   0.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
   0.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
   0.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
   0.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155

  10.000 Suelocemento           3.991   39.906
  10.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  10.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  10.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  10.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  10.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
  20.000 Suelocemento           3.991   39.906
  20.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  20.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  20.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  20.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  20.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
  30.000 Suelocemento           3.991   39.906
  30.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  30.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  30.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  30.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  30.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.503
  40.000 Suelocemento           3.991   39.906
  40.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  40.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  40.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  40.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  40.000 Suelo Seleccionado      4.285   43.198
  50.000 Suelocemento           3.991   39.906
  50.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  50.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  50.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  50.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  50.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.198
  60.000 Suelocemento           3.991   39.906
  60.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  60.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  60.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  60.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  60.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
  70.000 Suelocemento           3.991   39.906
  70.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  70.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  70.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  70.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  70.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
  80.000 Suelocemento           3.991   39.906
  80.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  80.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  80.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  80.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  80.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.503
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Alternativa 1
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PK Material Superficie Volumen
  90.000 Suelocemento           3.991   39.906
  90.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
  90.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
  90.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
  90.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
  90.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.503

 100.000 Suelocemento           3.991   39.906
 100.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 100.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 100.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 100.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 100.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
 110.000 Suelocemento           3.991   39.906
 110.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 110.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 110.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 110.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 110.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
 120.000 Suelocemento           3.991   39.906
 120.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 120.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 120.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 120.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 120.000 Suelo Seleccionado      4.285   44.573
 130.000 Suelocemento           3.991   39.906
 130.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 130.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 130.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 130.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 130.000 Suelo Seleccionado      4.630   48.165
 140.000 Suelocemento           3.991   39.906
 140.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 140.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 140.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 140.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 140.000 Suelo Seleccionado      5.003   44.907
 150.000 Suelocemento           3.991   39.906
 150.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 150.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 150.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 150.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 150.000 Suelo Seleccionado      3.978   40.984
 160.000 Suelocemento           3.991   39.906
 160.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 160.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 160.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 160.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 160.000 Suelo Seleccionado      4.219   42.016
 170.000 Suelocemento           3.991   39.906
 170.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 170.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 170.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 170.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 170.000 Suelo Seleccionado      4.184   41.538
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PK Material Superficie Volumen
 180.000 Suelocemento           3.991   39.906
 180.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 180.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 180.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 180.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 180.000 Suelo Seleccionado      4.123   40.554
 190.000 Suelocemento           3.991   39.906
 190.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 190.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 190.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 190.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 190.000 Suelo Seleccionado      3.988   39.820
 200.000 Suelocemento           3.991    2.993
 200.000 Mezcla B.R.            0.346    0.260
 200.000 Mezcla B.I.            0.819    0.614
 200.000 Mezcla B.B.            1.195    0.896
 200.000 Zahorra Art.           3.119    2.339
 200.000 Suelo Seleccionado      3.976    2.983
 200.750 Suelocemento           3.991   36.913
 200.750 Mezcla B.R.            0.346    3.204
 200.750 Mezcla B.I.            0.819    7.574
 200.750 Mezcla B.B.            1.195   11.056
 200.750 Zahorra Art.           3.119   28.853
 200.750 Suelo Seleccionado      3.979   36.809
 210.000 Suelocemento           3.991   39.906
 210.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 210.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 210.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 210.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 210.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 220.000 Suelocemento           3.991   39.906
 220.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 220.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 220.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 220.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 220.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 230.000 Suelocemento           3.991   39.906
 230.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 230.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 230.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 230.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 230.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 240.000 Suelocemento           3.991   39.906
 240.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 240.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 240.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 240.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 240.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 250.000 Suelocemento           3.991   39.906
 250.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 250.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 250.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 250.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 250.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
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 260.000 Suelocemento           3.991   39.906
 260.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 260.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 260.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 260.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 260.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 270.000 Suelocemento           3.991   39.906
 270.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 270.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 270.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 270.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 270.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 280.000 Suelocemento           3.991   39.906
 280.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 280.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 280.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 280.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 280.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 290.000 Suelocemento           3.991   39.906
 290.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 290.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 290.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 290.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 290.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 300.000 Suelocemento           3.991   39.906
 300.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 300.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 300.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 300.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 300.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 310.000 Suelocemento           3.991   39.906
 310.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 310.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 310.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 310.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 310.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 320.000 Suelocemento           3.991   39.906
 320.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 320.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 320.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 320.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 320.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 330.000 Suelocemento           3.991   39.906
 330.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 330.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 330.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 330.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 330.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 340.000 Suelocemento           3.991   39.906
 340.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 340.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 340.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 340.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 340.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
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 350.000 Suelocemento           3.991   39.906
 350.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 350.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 350.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 350.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 350.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 360.000 Suelocemento           3.991   39.906
 360.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 360.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 360.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 360.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 360.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 370.000 Suelocemento           3.991   39.906
 370.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 370.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 370.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 370.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 370.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 380.000 Suelocemento           3.991   39.906
 380.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 380.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 380.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 380.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 380.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 390.000 Suelocemento           3.991   39.906
 390.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 390.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 390.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 390.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 390.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 400.000 Suelocemento           3.991   39.906
 400.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 400.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 400.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 400.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 400.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 410.000 Suelocemento           3.991   39.906
 410.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 410.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 410.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 410.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 410.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 420.000 Suelocemento           3.991   39.906
 420.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 420.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 420.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 420.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 420.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
 430.000 Suelocemento           3.991   22.946
 430.000 Mezcla B.R.            0.346    1.992
 430.000 Mezcla B.I.            0.819    4.708
 430.000 Mezcla B.B.            1.195    6.872
 430.000 Zahorra Art.           3.119   17.936
 430.000 Suelo Seleccionado      3.979   22.882
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 435.750 Suelocemento           3.991   16.960
 435.750 Mezcla B.R.            0.346    1.472
 435.750 Mezcla B.I.            0.819    3.480
 435.750 Mezcla B.B.            1.195    5.080
 435.750 Zahorra Art.           3.119   13.257
 435.750 Suelo Seleccionado      3.979   16.892
 440.000 Suelocemento           3.991   39.906
 440.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 440.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 440.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 440.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 440.000 Suelo Seleccionado      3.970   39.844
 450.000 Suelocemento           3.991   39.906
 450.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 450.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 450.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 450.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 450.000 Suelo Seleccionado      3.999   40.150
 460.000 Suelocemento           3.991   39.906
 460.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 460.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 460.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 460.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 460.000 Suelo Seleccionado      4.031   40.472
 470.000 Suelocemento           3.991   39.906
 470.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 470.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 470.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 470.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 470.000 Suelo Seleccionado      4.063   41.310
 480.000 Suelocemento           3.991   39.906
 480.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 480.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 480.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 480.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 480.000 Suelo Seleccionado      4.199   40.290
 490.000 Suelocemento           3.991   25.939
 490.000 Mezcla B.R.            0.346    2.252
 490.000 Mezcla B.I.            0.819    5.322
 490.000 Mezcla B.B.            1.195    7.769
 490.000 Zahorra Art.           3.119   20.275
 490.000 Suelo Seleccionado      3.859   28.803
 496.500 Suelocemento           3.991   13.967
 496.500 Mezcla B.R.            0.346    1.212
 496.500 Mezcla B.I.            0.819    2.866
 496.500 Mezcla B.B.            1.195    4.183
 496.500 Zahorra Art.           3.119   10.917
 496.500 Suelo Seleccionado      5.003   17.283
 500.000 Suelocemento           3.991   39.906
 500.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 500.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 500.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 500.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 500.000 Suelo Seleccionado      4.873   46.857
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 510.000 Suelocemento           3.991   39.906
 510.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 510.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 510.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 510.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 510.000 Suelo Seleccionado      4.499   44.267
 520.000 Suelocemento           3.991   39.906
 520.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 520.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 520.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 520.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 520.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 530.000 Suelocemento           3.991   39.906
 530.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 530.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 530.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 530.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 530.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 540.000 Suelocemento           3.991   39.906
 540.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 540.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 540.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 540.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 540.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 550.000 Suelocemento           3.991   39.906
 550.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 550.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 550.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 550.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 550.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 560.000 Suelocemento           3.991   39.906
 560.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 560.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 560.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 560.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 560.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 570.000 Suelocemento           3.991   39.906
 570.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 570.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 570.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 570.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 570.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 580.000 Suelocemento           3.991   39.906
 580.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 580.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 580.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 580.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 580.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 590.000 Suelocemento           3.991   39.906
 590.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 590.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 590.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 590.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 590.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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 600.000 Suelocemento           3.991   39.906
 600.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 600.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 600.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 600.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 600.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 610.000 Suelocemento           3.991   39.906
 610.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 610.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 610.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 610.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 610.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 620.000 Suelocemento           3.991   39.906
 620.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 620.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 620.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 620.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 620.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 630.000 Suelocemento           3.991   39.906
 630.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 630.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 630.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 630.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 630.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 640.000 Suelocemento           3.991   39.906
 640.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 640.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 640.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 640.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 640.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 650.000 Suelocemento           3.991   39.906
 650.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 650.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 650.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 650.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 650.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 660.000 Suelocemento           3.991   39.906
 660.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 660.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 660.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 660.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 660.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 670.000 Suelocemento           3.991   39.906
 670.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 670.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 670.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 670.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 670.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 680.000 Suelocemento           3.991   39.906
 680.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 680.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 680.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 680.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 680.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.198
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 690.000 Suelocemento           3.991   39.906
 690.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 690.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 690.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 690.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 690.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
 700.000 Suelocemento           3.991   39.906
 700.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 700.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 700.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 700.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 700.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
 710.000 Suelocemento           3.991   39.906
 710.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 710.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 710.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 710.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 710.000 Suelo Seleccionado      4.285   43.198
 720.000 Suelocemento           3.991   39.906
 720.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 720.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 720.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 720.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 720.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 730.000 Suelocemento           3.991   39.906
 730.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 730.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 730.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 730.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 730.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 740.000 Suelocemento           3.991   39.906
 740.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 740.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 740.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 740.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 740.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 750.000 Suelocemento           3.991   39.906
 750.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 750.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 750.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 750.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 750.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 760.000 Suelocemento           3.991   39.906
 760.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 760.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 760.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 760.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 760.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 770.000 Suelocemento           3.991   39.906
 770.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 770.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 770.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 770.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 770.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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 780.000 Suelocemento           3.991   39.906
 780.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 780.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 780.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 780.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 780.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 790.000 Suelocemento           3.991   39.906
 790.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 790.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 790.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 790.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 790.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 800.000 Suelocemento           3.991   39.906
 800.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 800.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 800.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 800.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 800.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 810.000 Suelocemento           3.991   39.906
 810.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 810.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 810.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 810.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 810.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 820.000 Suelocemento           3.991   39.906
 820.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 820.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 820.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 820.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 820.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 830.000 Suelocemento           3.991   39.906
 830.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 830.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 830.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 830.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 830.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 840.000 Suelocemento           3.991   39.906
 840.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 840.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 840.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 840.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 840.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 850.000 Suelocemento           3.991   39.906
 850.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 850.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 850.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 850.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 850.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 860.000 Suelocemento           3.991   39.906
 860.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 860.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 860.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 860.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 860.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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 870.000 Suelocemento           3.991   39.906
 870.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 870.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 870.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 870.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 870.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 880.000 Suelocemento           3.991   39.906
 880.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 880.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 880.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 880.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 880.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 890.000 Suelocemento           3.991   39.906
 890.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 890.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 890.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 890.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 890.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 900.000 Suelocemento           3.991   39.906
 900.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 900.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 900.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 900.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 900.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 910.000 Suelocemento           3.991   39.906
 910.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 910.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 910.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 910.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 910.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 920.000 Suelocemento           3.991   39.906
 920.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 920.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 920.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 920.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 920.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 930.000 Suelocemento           3.991   39.906
 930.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 930.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 930.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 930.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 930.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 940.000 Suelocemento           3.991   39.906
 940.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 940.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 940.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 940.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 940.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 950.000 Suelocemento           3.991   39.906
 950.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 950.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 950.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 950.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 950.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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 960.000 Suelocemento           3.991   39.906
 960.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 960.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 960.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 960.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 960.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 970.000 Suelocemento           3.991   39.906
 970.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 970.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 970.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 970.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 970.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 980.000 Suelocemento           3.991   39.906
 980.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 980.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 980.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 980.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 980.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
 990.000 Suelocemento           3.991   39.906
 990.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
 990.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
 990.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
 990.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
 990.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546

1000.000 Suelocemento           3.991   39.906
1000.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1000.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1000.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1000.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1000.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1010.000 Suelocemento           3.991   39.906
1010.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1010.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1010.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1010.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1010.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1020.000 Suelocemento           3.991   39.906
1020.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1020.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1020.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1020.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1020.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1030.000 Suelocemento           3.991   39.906
1030.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1030.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1030.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1030.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1030.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.198
1040.000 Suelocemento           3.991   39.906
1040.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1040.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1040.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1040.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1040.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
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1050.000 Suelocemento           3.991   39.906
1050.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1050.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1050.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1050.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1050.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
1060.000 Suelocemento           3.991   39.906
1060.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1060.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1060.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1060.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1060.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
1070.000 Suelocemento           3.991   39.906
1070.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1070.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1070.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1070.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1070.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
1080.000 Suelocemento           3.991   39.906
1080.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1080.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1080.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1080.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1080.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.851
1090.000 Suelocemento           3.991   39.906
1090.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1090.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1090.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1090.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1090.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.503
1100.000 Suelocemento           3.991   39.906
1100.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1100.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1100.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1100.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1100.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
1110.000 Suelocemento           3.991   39.906
1110.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1110.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1110.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1110.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1110.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
1120.000 Suelocemento           3.991   39.906
1120.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1120.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1120.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1120.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1120.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
1130.000 Suelocemento           3.991   39.906
1130.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1130.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1130.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1130.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1130.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
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1140.000 Suelocemento           3.991   39.906
1140.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1140.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1140.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1140.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1140.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
1150.000 Suelocemento           3.991   39.906
1150.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1150.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1150.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1150.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1150.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.307
1160.000 Suelocemento           3.991   39.906
1160.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1160.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1160.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1160.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1160.000 Suelo Seleccionado      4.246   44.234
1170.000 Suelocemento           3.991   25.939
1170.000 Mezcla B.R.            0.346    2.252
1170.000 Mezcla B.I.            0.819    5.322
1170.000 Mezcla B.B.            1.195    7.769
1170.000 Zahorra Art.           3.119   20.275
1170.000 Suelo Seleccionado      4.601   30.655
1176.500 Suelocemento           3.991   13.967
1176.500 Mezcla B.R.            0.346    1.212
1176.500 Mezcla B.I.            0.819    2.866
1176.500 Mezcla B.B.            1.195    4.183
1176.500 Zahorra Art.           3.119   10.917
1176.500 Suelo Seleccionado      4.832   14.835
1180.000 Suelocemento           3.991   39.906
1180.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1180.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1180.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1180.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1180.000 Suelo Seleccionado      3.645   38.068
1190.000 Suelocemento           3.991   39.906
1190.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1190.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1190.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1190.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1190.000 Suelo Seleccionado      3.968   40.206
1200.000 Suelocemento           3.991   39.906
1200.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1200.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1200.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1200.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1200.000 Suelo Seleccionado      4.073   40.568
1210.000 Suelocemento           3.991   39.906
1210.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1210.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1210.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1210.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1210.000 Suelo Seleccionado      4.041   40.247
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1220.000 Suelocemento           3.991   39.906
1220.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1220.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1220.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1220.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1220.000 Suelo Seleccionado      4.009   39.925
1230.000 Suelocemento           3.991   28.932
1230.000 Mezcla B.R.            0.346    2.512
1230.000 Mezcla B.I.            0.819    5.936
1230.000 Mezcla B.B.            1.195    8.665
1230.000 Zahorra Art.           3.119   22.615
1230.000 Suelo Seleccionado      3.976   28.840
1237.250 Suelocemento           3.991   10.974
1237.250 Mezcla B.R.            0.346    0.953
1237.250 Mezcla B.I.            0.819    2.252
1237.250 Mezcla B.B.            1.195    3.287
1237.250 Zahorra Art.           3.119    8.578
1237.250 Suelo Seleccionado      3.979   10.943
1240.000 Suelocemento           3.991   39.906
1240.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1240.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1240.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1240.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1240.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1250.000 Suelocemento           3.991   39.906
1250.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1250.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1250.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1250.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1250.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1260.000 Suelocemento           3.991   39.906
1260.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1260.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1260.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1260.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1260.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1270.000 Suelocemento           3.991   39.906
1270.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1270.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1270.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1270.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1270.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1280.000 Suelocemento           3.991   39.906
1280.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1280.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1280.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1280.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1280.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1290.000 Suelocemento           3.991   39.906
1290.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1290.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1290.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1290.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1290.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794



Pagina 16
Listados de volúmenes de materiales

Alternativa 1
31/07/2016

PK Material Superficie Volumen
1300.000 Suelocemento           3.991   39.906
1300.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1300.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1300.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1300.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1300.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1310.000 Suelocemento           3.991   39.906
1310.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1310.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1310.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1310.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1310.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1320.000 Suelocemento           3.991   39.906
1320.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1320.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1320.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1320.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1320.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1330.000 Suelocemento           3.991   39.906
1330.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1330.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1330.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1330.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1330.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1340.000 Suelocemento           3.991    8.979
1340.000 Mezcla B.R.            0.346    0.779
1340.000 Mezcla B.I.            0.819    1.842
1340.000 Mezcla B.B.            1.195    2.689
1340.000 Zahorra Art.           3.119    7.018
1340.000 Suelo Seleccionado      3.979    8.954
1342.250 Suelocemento           3.991   30.927
1342.250 Mezcla B.R.            0.346    2.685
1342.250 Mezcla B.I.            0.819    6.346
1342.250 Mezcla B.B.            1.195    9.263
1342.250 Zahorra Art.           3.119   24.174
1342.250 Suelo Seleccionado      3.979   30.060
1350.000 Suelocemento           3.991   39.906
1350.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1350.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1350.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1350.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1350.000 Suelo Seleccionado      3.778   36.649
1360.000 Suelocemento           3.991   39.906
1360.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1360.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1360.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1360.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1360.000 Suelo Seleccionado      3.552   34.388
1370.000 Suelocemento           3.991   39.906
1370.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1370.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1370.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1370.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1370.000 Suelo Seleccionado      3.326   38.507
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1380.000 Suelocemento           3.991   39.906
1380.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1380.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1380.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1380.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1380.000 Suelo Seleccionado      4.376   44.502
1390.000 Suelocemento           3.991   39.906
1390.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1390.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1390.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1390.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1390.000 Suelo Seleccionado      4.525   48.797
1400.000 Suelocemento           3.991   11.972
1400.000 Mezcla B.R.            0.346    1.039
1400.000 Mezcla B.I.            0.819    2.456
1400.000 Mezcla B.B.            1.195    3.586
1400.000 Zahorra Art.           3.119    9.358
1400.000 Suelo Seleccionado      5.235   16.024
1403.000 Suelocemento           3.991   27.934
1403.000 Mezcla B.R.            0.346    2.425
1403.000 Mezcla B.I.            0.819    5.732
1403.000 Mezcla B.B.            1.195    8.366
1403.000 Zahorra Art.           3.119   21.835
1403.000 Suelo Seleccionado      5.448   33.508
1410.000 Suelocemento           3.991   39.906
1410.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1410.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1410.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1410.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1410.000 Suelo Seleccionado      4.126   41.099
1420.000 Suelocemento           3.991   39.906
1420.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1420.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1420.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1420.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1420.000 Suelo Seleccionado      4.094   40.777
1430.000 Suelocemento           3.991   39.906
1430.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1430.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1430.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1430.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1430.000 Suelo Seleccionado      4.062   40.456
1440.000 Suelocemento           3.991   39.906
1440.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1440.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1440.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1440.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1440.000 Suelo Seleccionado      4.029   40.134
1450.000 Suelocemento           3.991   39.906
1450.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1450.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1450.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1450.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1450.000 Suelo Seleccionado      3.997   39.836
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1460.000 Suelocemento           3.991   14.965
1460.000 Mezcla B.R.            0.346    1.299
1460.000 Mezcla B.I.            0.819    3.070
1460.000 Mezcla B.B.            1.195    4.482
1460.000 Zahorra Art.           3.119   11.697
1460.000 Suelo Seleccionado      3.970   14.905
1463.750 Suelocemento           3.991   24.941
1463.750 Mezcla B.R.            0.346    2.165
1463.750 Mezcla B.I.            0.819    5.117
1463.750 Mezcla B.B.            1.195    7.470
1463.750 Zahorra Art.           3.119   19.496
1463.750 Suelo Seleccionado      3.979   24.871
1470.000 Suelocemento           3.991   39.906
1470.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1470.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1470.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1470.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1470.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1480.000 Suelocemento           3.991   39.906
1480.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1480.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1480.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1480.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1480.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1490.000 Suelocemento           3.991   39.906
1490.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1490.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1490.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1490.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1490.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1500.000 Suelocemento           3.991   39.906
1500.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1500.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1500.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1500.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1500.000 Suelo Seleccionado      3.979   40.483
1510.000 Suelocemento           3.991   39.906
1510.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1510.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1510.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1510.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1510.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1520.000 Suelocemento           3.991   39.906
1520.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1520.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1520.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1520.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1520.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1530.000 Suelocemento           3.991   39.906
1530.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1530.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1530.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1530.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1530.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
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1540.000 Suelocemento           3.991   39.906
1540.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1540.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1540.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1540.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1540.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1550.000 Suelocemento           3.991   39.906
1550.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1550.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1550.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1550.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1550.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1560.000 Suelocemento           3.991   39.906
1560.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1560.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1560.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1560.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1560.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1570.000 Suelocemento           3.991   39.906
1570.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1570.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1570.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1570.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1570.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1580.000 Suelocemento           3.991   39.906
1580.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1580.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1580.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1580.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1580.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1590.000 Suelocemento           3.991   39.906
1590.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1590.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1590.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1590.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1590.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1600.000 Suelocemento           3.991   39.906
1600.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1600.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1600.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1600.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1600.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1610.000 Suelocemento           3.991   39.906
1610.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1610.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1610.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1610.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1610.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1620.000 Suelocemento           3.991   39.906
1620.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1620.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1620.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1620.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1620.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
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1630.000 Suelocemento           3.991   39.906
1630.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1630.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1630.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1630.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1630.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1640.000 Suelocemento           3.991   39.906
1640.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1640.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1640.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1640.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1640.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1650.000 Suelocemento           3.991   39.906
1650.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1650.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1650.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1650.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1650.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1660.000 Suelocemento           3.991   39.906
1660.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1660.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1660.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1660.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1660.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1670.000 Suelocemento           3.991   39.906
1670.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1670.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1670.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1670.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1670.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1680.000 Suelocemento           3.991   39.906
1680.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1680.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1680.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1680.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1680.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1690.000 Suelocemento           3.991   39.906
1690.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1690.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1690.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1690.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1690.000 Suelo Seleccionado      4.117   41.172
1700.000 Suelocemento           3.991   39.906
1700.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1700.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1700.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1700.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1700.000 Suelo Seleccionado      4.117   40.483
1710.000 Suelocemento           3.991   39.906
1710.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1710.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1710.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1710.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1710.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
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1720.000 Suelocemento           3.991   39.906
1720.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1720.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1720.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1720.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1720.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1730.000 Suelocemento           3.991   39.906
1730.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1730.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1730.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1730.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1730.000 Suelo Seleccionado      3.979   39.794
1740.000 Suelocemento           3.991    2.993
1740.000 Mezcla B.R.            0.346    0.260
1740.000 Mezcla B.I.            0.819    0.614
1740.000 Mezcla B.B.            1.195    0.896
1740.000 Zahorra Art.           3.119    2.339
1740.000 Suelo Seleccionado      3.979    2.985
1740.750 Suelocemento           3.991   36.913
1740.750 Mezcla B.R.            0.346    3.204
1740.750 Mezcla B.I.            0.819    7.574
1740.750 Mezcla B.B.            1.195   11.056
1740.750 Zahorra Art.           3.119   28.853
1740.750 Suelo Seleccionado      3.979   36.851
1750.000 Suelocemento           3.991   39.906
1750.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1750.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1750.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1750.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1750.000 Suelo Seleccionado      3.988   40.667
1760.000 Suelocemento           3.991   39.906
1760.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1760.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1760.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1760.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1760.000 Suelo Seleccionado      4.145   41.622
1770.000 Suelocemento           3.991   19.953
1770.000 Mezcla B.R.            0.346    1.732
1770.000 Mezcla B.I.            0.819    4.094
1770.000 Mezcla B.B.            1.195    5.976
1770.000 Zahorra Art.           3.119   15.596
1770.000 Suelo Seleccionado      4.179   20.897
1940.000 Suelocemento           3.991   39.906
1940.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1940.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1940.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1940.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1940.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1950.000 Suelocemento           3.991   39.906
1950.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1950.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1950.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1950.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1950.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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1960.000 Suelocemento           3.991   39.906
1960.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1960.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1960.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1960.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1960.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1970.000 Suelocemento           3.991   39.906
1970.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1970.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1970.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1970.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1970.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1980.000 Suelocemento           3.991   39.906
1980.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1980.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1980.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1980.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1980.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
1990.000 Suelocemento           3.991   39.906
1990.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
1990.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
1990.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
1990.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
1990.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2000.000 Suelocemento           3.991   39.906
2000.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2000.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2000.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2000.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2000.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2010.000 Suelocemento           3.991   39.906
2010.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2010.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2010.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2010.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2010.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2020.000 Suelocemento           3.991   39.906
2020.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2020.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2020.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2020.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2020.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2030.000 Suelocemento           3.991   39.906
2030.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2030.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2030.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2030.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2030.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2040.000 Suelocemento           3.991   39.906
2040.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2040.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2040.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2040.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2040.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
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2050.000 Suelocemento           3.991   39.906
2050.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2050.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2050.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2050.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2050.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2060.000 Suelocemento           3.991   39.906
2060.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2060.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2060.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2060.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2060.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.546
2070.000 Suelocemento           3.991   39.906
2070.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2070.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2070.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2070.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2070.000 Suelo Seleccionado      4.355   43.198
2080.000 Suelocemento           3.991   39.906
2080.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2080.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2080.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2080.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2080.000 Suelo Seleccionado      4.285   42.503
2090.000 Suelocemento           3.991   39.906
2090.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2090.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2090.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2090.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2090.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
2100.000 Suelocemento           3.991   39.906
2100.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2100.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2100.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2100.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2100.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
2110.000 Suelocemento           3.991   39.906
2110.000 Mezcla B.R.            0.346    3.464
2110.000 Mezcla B.I.            0.819    8.188
2110.000 Mezcla B.B.            1.195   11.952
2110.000 Zahorra Art.           3.119   31.193
2110.000 Suelo Seleccionado      4.215   42.155
2120.000 Suelocemento           3.991   21.949
2120.000 Mezcla B.R.            0.346    1.905
2120.000 Mezcla B.I.            0.819    4.503
2120.000 Mezcla B.B.            1.195    6.574
2120.000 Zahorra Art.           3.119   17.156
2120.000 Suelo Seleccionado      4.215   23.185
2125.500 Suelocemento           3.991    0.000
2125.500 Mezcla B.R.            0.346    0.000
2125.500 Mezcla B.I.            0.819    0.000
2125.500 Mezcla B.B.            1.195    0.000
2125.500 Zahorra Art.           3.119    0.000
2125.500 Suelo Seleccionado      4.215    0.000
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Suelocemento           740.264
Mezcla B.R.             64.260
Mezcla B.I.            151.887
Mezcla B.B.            221.712
Zahorra Art.           578.627
Suelocemento          7083.385
Mezcla B.R.            614.885
Mezcla B.I.           1453.369
Mezcla B.B.           2121.503
Zahorra Art.          5536.727
Suelo Seleccionado     8226.853
TOTAL                26793.472
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   0.000 Suelocemento           2.880   28.800
   0.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
   0.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
   0.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
   0.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
   0.000 Suelo Seleccionado      3.153   31.528

  10.000 Suelocemento           2.880   28.800
  10.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  10.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
  10.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  10.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  10.000 Suelo Seleccionado      3.153   31.180
  20.000 Suelocemento           2.880   26.545
  20.000 Mezcla B.R.            0.235    2.169
  20.000 Mezcla B.I.            0.560    5.158
  20.000 Mezcla B.B.            0.825    7.604
  20.000 Zahorra Art.           2.194   20.220
  20.000 Suelo Seleccionado      3.083   28.116
  29.217 Suelocemento           2.880    2.255
  29.217 Mezcla B.R.            0.235    0.184
  29.217 Mezcla B.I.            0.560    0.438
  29.217 Mezcla B.B.            0.825    0.646
  29.217 Zahorra Art.           2.194    1.718
  29.217 Suelo Seleccionado      3.018    2.363
  30.000 Suelocemento           2.880   28.800
  30.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  30.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
  30.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  30.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  30.000 Suelo Seleccionado      3.018   30.177
  40.000 Suelocemento           2.880   28.800
  40.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  40.000 Mezcla B.I.            0.560    5.597
  40.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  40.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  40.000 Suelo Seleccionado      3.018   30.177
  50.000 Suelocemento           2.880   24.290
  50.000 Mezcla B.R.            0.235    1.985
  50.000 Mezcla B.I.            0.560    4.720
  50.000 Mezcla B.B.            0.825    6.958
  50.000 Zahorra Art.           2.194   18.502
  50.000 Suelo Seleccionado      3.018   25.451
  58.434 Suelocemento           2.880    4.510
  58.434 Mezcla B.R.            0.235    0.369
  58.434 Mezcla B.I.            0.560    0.876
  58.434 Mezcla B.B.            0.825    1.292
  58.434 Zahorra Art.           2.194    3.435
  58.434 Suelo Seleccionado      3.018    4.726
  60.000 Suelocemento           2.880   28.800
  60.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  60.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
  60.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  60.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  60.000 Suelo Seleccionado      3.018   30.177
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  70.000 Suelocemento           2.880   28.800
  70.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  70.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
  70.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  70.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  70.000 Suelo Seleccionado      3.018   30.177
  80.000 Suelocemento           2.880   22.032
  80.000 Mezcla B.R.            0.235    1.800
  80.000 Mezcla B.I.            0.560    4.281
  80.000 Mezcla B.B.            0.825    6.311
  80.000 Zahorra Art.           2.194   16.782
  80.000 Suelo Seleccionado      3.018   23.336
  87.650 Suelocemento           2.880    6.768
  87.650 Mezcla B.R.            0.235    0.553
  87.650 Mezcla B.I.            0.560    1.315
  87.650 Mezcla B.B.            0.825    1.939
  87.650 Zahorra Art.           2.194    5.155
  87.650 Suelo Seleccionado      3.083    7.246
  90.000 Suelocemento           2.880   28.800
  90.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
  90.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
  90.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
  90.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
  90.000 Suelo Seleccionado      3.083   31.180

 100.000 Suelocemento           2.880   28.800
 100.000 Mezcla B.R.            0.235    2.353
 100.000 Mezcla B.I.            0.560    5.596
 100.000 Mezcla B.B.            0.825    8.250
 100.000 Zahorra Art.           2.194   21.938
 100.000 Suelo Seleccionado      3.153   31.528
 110.000 Suelocemento           2.880   19.777
 110.000 Mezcla B.R.            0.235    1.616
 110.000 Mezcla B.I.            0.560    3.843
 110.000 Mezcla B.B.            0.825    5.665
 110.000 Zahorra Art.           2.194   15.064
 110.000 Suelo Seleccionado      3.153   21.651
 116.867 Suelocemento           2.880    0.000
 116.867 Mezcla B.R.            0.235    0.000
 116.867 Mezcla B.I.            0.560    0.000
 116.867 Mezcla B.B.            0.825    0.000
 116.867 Zahorra Art.           2.194    0.000
 116.867 Suelo Seleccionado      3.153    0.000

TOTALES Volúmenes
Suelocemento           336.577
Mezcla B.R.             27.505
Mezcla B.I.             65.405
Mezcla B.B.             96.415
Zahorra Art.           256.377
Suelo Seleccionado      359.015
TOTAL                 1141.293
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   0.000 Suelocemento           2.760   27.600
   0.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
   0.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
   0.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
   0.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
   0.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.021

  10.000 Suelocemento           2.760   27.600
  10.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  10.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  10.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  10.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  10.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.021
  20.000 Suelocemento           2.760   16.552
  20.000 Mezcla B.R.            0.223    1.339
  20.000 Mezcla B.I.            0.532    3.188
  20.000 Mezcla B.B.            0.785    4.708
  20.000 Zahorra Art.           2.094   12.556
  20.000 Suelo Seleccionado      2.902   17.404
  25.997 Suelocemento           2.760   11.048
  25.997 Mezcla B.R.            0.223    0.894
  25.997 Mezcla B.I.            0.532    2.128
  25.997 Mezcla B.B.            0.785    3.142
  25.997 Zahorra Art.           2.094    8.381
  25.997 Suelo Seleccionado      2.902   11.617
  30.000 Suelocemento           2.760   27.600
  30.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  30.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  30.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  30.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  30.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.021
  40.000 Suelocemento           2.760   27.600
  40.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  40.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  40.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  40.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  40.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.349
  50.000 Suelocemento           2.760    5.501
  50.000 Mezcla B.R.            0.223    0.445
  50.000 Mezcla B.I.            0.532    1.060
  50.000 Mezcla B.B.            0.785    1.565
  50.000 Zahorra Art.           2.094    4.173
  50.000 Suelo Seleccionado      2.968    5.915
  51.993 Suelocemento           2.760   22.099
  51.993 Mezcla B.R.            0.223    1.788
  51.993 Mezcla B.I.            0.532    4.257
  51.993 Mezcla B.B.            0.785    6.285
  51.993 Zahorra Art.           2.094   16.765
  51.993 Suelo Seleccionado      2.968   23.762
  60.000 Suelocemento           2.760   27.600
  60.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  60.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  60.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  60.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  60.000 Suelo Seleccionado      2.968   29.676
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  70.000 Suelocemento           2.760   22.052
  70.000 Mezcla B.R.            0.223    1.785
  70.000 Mezcla B.I.            0.532    4.248
  70.000 Mezcla B.B.            0.785    6.272
  70.000 Zahorra Art.           2.094   16.729
  70.000 Suelo Seleccionado      2.968   23.450
  77.990 Suelocemento           2.760    5.548
  77.990 Mezcla B.R.            0.223    0.449
  77.990 Mezcla B.I.            0.532    1.069
  77.990 Mezcla B.B.            0.785    1.578
  77.990 Zahorra Art.           2.094    4.208
  77.990 Suelo Seleccionado      2.902    5.833
  80.000 Suelocemento           2.760   27.600
  80.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  80.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  80.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  80.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  80.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.021
  90.000 Suelocemento           2.760   27.600
  90.000 Mezcla B.R.            0.223    2.233
  90.000 Mezcla B.I.            0.532    5.317
  90.000 Mezcla B.B.            0.785    7.850
  90.000 Zahorra Art.           2.094   20.938
  90.000 Suelo Seleccionado      2.902   29.021

 100.000 Suelocemento           2.760   11.004
 100.000 Mezcla B.R.            0.223    0.890
 100.000 Mezcla B.I.            0.532    2.120
 100.000 Mezcla B.B.            0.785    3.130
 100.000 Zahorra Art.           2.094    8.348
 100.000 Suelo Seleccionado      2.902   11.571
 103.987 Suelocemento           2.760    0.000
 103.987 Mezcla B.R.            0.223    0.000
 103.987 Mezcla B.I.            0.532    0.000
 103.987 Mezcla B.B.            0.785    0.000
 103.987 Zahorra Art.           2.094    0.000
 103.987 Suelo Seleccionado      2.902    0.000

TOTALES Volúmenes
Suelocemento           287.004
Mezcla B.R.             23.225
Mezcla B.I.             55.285
Mezcla B.B.             81.630
Zahorra Art.           217.723
Suelo Seleccionado      303.682
TOTAL                  968.549
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es realitza l’estudi de moviment de terres generat per la construcció 

de la variant de la carretera BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles. 

Es persegueixen principalment els següents objectius  

- Establir la classificació de les excavacions en el tram. 

- Establir el volum de material d’excavació que serà aprofitable en la construcció 

dels terraplens de la traça, i el seu lloc d’ocupació. 

- Establir la destinació dels materials excavats no aprofitables. 

- Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció 

Per aconseguir-ho cal tenir present tota la informació geotècnica obtinguda en l’Annex 

3 - Geologia i geotècnia d’aquest projecte sobre les característiques dels materials: 

excavabilitat, estabilitat, utilització en desmunts i terraplens,... 

Els resultats que es presenten en aquest annex en la conclusió i en els llistats 

proporcionats pel programa de traçat d’obres lineals MDT tenen en compte les 

característiques de la secció del traçat dissenyat, i les interseccions amb l’actual 

carretera. Aquests resultats són necessaris per a la correcta determinació dels costos 

d’aquesta activitat de l’obra. 

2. TERRAPLENS I DESMUNTS 

D’acord amb Annex 3 – Geologia  i Geotècnia, el pendent adoptat per a l’execució dels 

talussos de terraplè és un 3H:2V. Al llarg de la traça està previst la construcció de 

diversos terraplens, amb alçades màximes d’uns 20m.

Pel que fa referència als desmunts, l’estudi realitzat en l’esmentat  annex, proposa 

executar els talussos d’excavació dels desmunts amb un pendent del 1H:2V, a 

excepció del gruix de capa superficial alterada on es recomana una solució 3H:2V.   

En l’excavació dels desmunts, s’ha vist que d’acord amb les característiques dels 

materials presents en la traça de la variant, es pot determinar que: 

- L’execució de totes les excavacions de tots els materials quaternaris detectats, 

tant l’al·luvial del plistocè, com el del Miocè poden ser realitzades utilitzant 

mitjans mecànics convencionals d’alt rendiment, com per exemple grans 
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giratòries. Segons els criteris de l’article 320 del PG-3, es consideraria una 

excavació en terres. 

- Tanmateix, podria ser necessari la utilització de martell hidràulic o escarificador 

en algun tram més dur, més compacte de conglomerat o gres del Miocè. 

Segons els criteris de l’article 320 del PG-3, aquest procediment es considera 

una excavació en terrenys de trànsit. 

- No es preveu necessari en cap cas l’excavació amb explosius, doncs no hi ha 

masses de roca que es trobin tan sòlidament cimentades. Segons els criteris 

de l’article 320 del PG-3, aquesta excavació que no és necessària, es 

considera excavació en roca. 

3. CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS 

Tal i com ja s'ha exposat a l'esmentat Annex 3 – Geologia, els materials excavats es 

poden classificar en 5 grups, d'acord amb la taula següent: 

Nivell Material Descripció Classificació PG3 

1r Reblerts antròpics Materials visibles des de superfície, 
sorres i graves amb matriu llimosa, alt 
contingut en matèria orgànica i altament 
alterats 

Inadequats / 
Marginals 

2n 
Sòls superficials 

3r 
Graves i còdols del 

plistocè 

Comprenen les unitats Qv2, NQt2 i 
NQt3; amb classificació diferent 
depenent dels assajos químics (sals 
solubles, matèria orgànica, etc.) 

Seleccionats ( en la 
majoria de casos) 

Adequats (en deter-
minades zones) 

4rt 
Argiles llimoses 
amb gravetes 

Correspon a la unitat QcoN, amb 
característiques similars, però superant 
els límits de contingut en fins i matèria 
orgànica 

Tolerables 

5è 
Lutites amb 

intercalacions de 
gresos 

Estrat corresponent a la unitat POmgc4, 
amb comportament de roca tova i 
inflaments límits superior als materials 
tolerables 

Inadequats / 
Marginals 

Taula A10.1 Classificació dels materials segons el PG3.

Els materials classificats com a inadequats o marginals, d'acord amb les prescripcions 

del PG3, no poden ser aprofitats per als desmunts i, per tant, seran destinats 

directament a abocador. 
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En l’àmbit del projecte tenim sòls del plistocè (Qt2, Qt3 i Qg), i que són per tant, 

segons la taula, sòls seleccionats, o en el pitjor dels casos, sòls adequats. Els altres 

sòls presents que són del Miocè (NMca i NMag), han de ser considerats com a sòls 

tolerables. Per tant, a excepció dels materials de reblert i terres vegetals, els materials 

obtinguts després de la fase d’excavació en les zones de desmunt són com a mínim 

tolerables, i per tant, aptes per al seu ús en bases i nuclis de terraplens.  

D’aquesta forma, el nucli i la base de terraplè s’executaran com és lògic, amb material 

tolerable de pròpia obra, mentre que la coronació de terraplè es farà amb un gruix de 

30 cm de material seleccionat i 30 cm de sòl estabilitzat amb ciment SEST3, com s’ha 

vist en l’Annex 09 - Ferms i paviments. 

4. APROFITAMENT I COMPENSACIÓ DELS MATERIALS 

4.1 Hipòtesis de càlcul 

Per a determinar l’aprofitament i compensació de materials objecte d’estudi d’aquest 

apartat, s’han establert les següents hipòtesis de partida, tenint en compte la 

classificació de materials de l’apartat anterior, i l’annex 9 de Ferms i paviments: 

- L’estudi de compensació es realitza de manera global. 

- El gruix considerat d’excavació de terra vegetal ha estat de 30 cm. Aquest 

volum de material va a abocador. 

- Tot el material procedent de desmunt és apte per fonaments i nucli dels 

 Terraplens. 

- El material seleccionat o adequat procedent dels sòls del Plistocé, es pot 

aproximar que representen un 10% del total de desmunt. Aquest material 

s’empra per a la capa inferior de 30cms de material seleccionat de l’esplanada. 

- Pels 30cms superiors de l’esplanada de sòl estabilitzat amb ciment SEST3, pot 

emprar-se qualsevol sòl provinent del desmunt (sempre i quan compleixi les 

condicions de l’art 512 del PG3) 

- La capa inferior de la secció de ferm 231 consistent en 30cm de tot-ú, serà 

material de préstec 

- Pel material procedent dels desmunts que s’utilitzarà en els terraplens s’ha 

considerat per l’esponjament del material i posterior compactació, un coeficient 

de pas de 1,15. 
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- Pel material procedent dels desmunts sobrant i de l’excavació de terra vegetal 

que anirà abocador s’ha considerat per l’esponjament de material un coeficient 

de pas de 1,30. 

4.2 Amidaments 

La cubicació del moviment de terres s’ha obtingut mitjançant el programa de traçat de 

carreteres MDT. Els amidaments corresponen al tronc de la carretera, i als ramals 

d’enllaços: rotonda 1 i rotonda 2. Les principals unitats d’obra relacionades amb el 

moviment de terres: són l’excavació de desmunts, terraplenat total, terraplenat de la 

pròpia obra i/o de préstec, i abocador. A l’apèndix 1 d’aquest annex es presenta un 

extracte dels resultats obtinguts amb el programa de traçat sobre els moviments de 

terra. 

A la taula següent s’exposa un resum dels amidaments teòrics de moviment de terres 

en m3 obtinguts del programa de traçat sobre cada eix projectat: 

Eix Tronc Rotonda 1 Rotonda 2 Total 

Desmunt  87042,79 2075,57 959,91 90078,27 

Terraplè 87301,38 1181,74 96,29 88579,41 

Terra vegetal  9398,01 351,37 249,93 9999,31 

Taula A10.2 Volums dels moviment de terres en m3.

En el total dels 3 eixos, veiem que hi ha un total de 90.078,27 m3 de desmunt, 

88.579,41 m3 de terraplè i 9.999,31 m3 de terra vegetal. Els volums de desmunt i de 

terraplè són doncs força similars, havent una diferència de només de 1498,86 m3.Tot 

això són volums teòrics a manca dels coeficients d’esponjament.  

4.3 Resultats 

A partir de les hipòtesis de partida i dels amidaments dels apartats anteriors, s’arriben 

als següents resultats de moviment de terres:  

• El volum de terraplè necessari es fixa en 88.579,41 m3. 

• El volum de desmunt de 90.078,27 m3 que s’utilitza per a la formació de 

terraplens està afectat per un coeficient de pas de 1,15, amb la qual cosa el 

volum de terraplè disponible és de 103.590,01 m3. 
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• La diferència entre el volum de terraplè disponible i el volum de terraplè 

necessari és de 15.010,60 m3, que seran destinats a la plataforma. Tal i com 

s’ha vist anteriorment, recordem que la traça per on passa la variant els sòls 

són en el pitjor dels casos tolerables, per lo que tots poden ser destinats a la 

plataforma.  

• El volum total de material necessari per a la plataforma són 17.336,78 m3, 

suma dels necessaris 8.889,55 m3 de sòl seleccionat (S-SEL 2) i de 8.447,23 

m3 de sòl estabilitzat amb ciment (S-EST 3) 

• La diferència entre el sobrant de terraplè i les necessitats de la plataforma, és 

la mancança de volum de terres per a la plataforma, que hauran de ser de 

préstec i es situen en només 2.326,18 m3. 

• El volum teòric de terra vegetal a portar a abocador és de 9.999,31 m3, que es 

converteixen en 12.999,10 m3 reals aplicant un coeficient de pas de 1,30. 
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APÈNDIX 1

LLISTAT DEL MOVIMENT DE TERRES



Pagina 1
Listado de Cubicación

Alternativa 1
28/07/2016

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000   11.187    0.360    3.110       0.000       0.000       0.000

                                       185.003       1.846      34.882
     10.000   25.814    0.009    3.866     185.003       1.846      34.882

                                       296.097       0.210      38.563
     20.000   33.406    0.033    3.846     481.100       2.056      73.445

                                       355.690       0.163      39.294
     30.000   37.732    0.000    4.012     836.790       2.219     112.739

                                       210.283     188.304      43.003
     40.000    4.324   37.661    4.588    1047.073     190.523     155.742

                                        21.621     348.162      43.686
     50.000    0.000   31.971    4.149    1068.694     538.685     199.427

                                        21.009     201.585      39.536
     60.000    4.202    8.345    3.758    1089.704     740.270     238.963

                                        51.266      51.799      36.750
     70.000    6.051    2.014    3.592    1140.970     792.069     275.713

                                        60.026      19.791      35.749
     80.000    5.954    1.944    3.558    1200.996     811.860     311.462

                                        73.030      10.286      34.776
     90.000    8.652    0.113    3.397    1274.026     822.146     346.238

                                        81.011       7.492      34.682
    100.000    7.550    1.385    3.539    1355.037     829.638     380.920

                                        88.943      84.832      44.913
    110.000   10.239   15.581    5.443    1443.980     914.470     425.833

                                        53.870     533.553      61.514
    120.000    0.535   91.129    6.859    1497.850    1448.024     487.347

                                         2.677    1166.501      63.385
    130.000    0.000  142.171    5.818    1500.528    2614.524     550.732

                                         0.000    1442.584      56.168
    140.000    0.000  146.346    5.416    1500.528    4057.108     606.900

                                         0.000    1418.711      51.614
    150.000    0.000  137.396    4.907    1500.528    5475.819     658.514

                                         0.000    1299.170      47.293
    160.000    0.000  122.438    4.552    1500.528    6774.989     705.806

                                         0.000    1033.679      43.617
    170.000    0.000   84.298    4.172    1500.528    7808.668     749.424

                                        61.997     523.182      44.513
    180.000   12.399   20.338    4.731    1562.524    8331.850     793.936

                                       261.013     101.691      43.275
    190.000   39.803    0.000    3.924    1823.537    8433.541     837.211

                                       693.092       0.000      42.453
    200.000   98.815    0.000    4.566    2516.629    8433.541     879.664

                                        75.482       0.000       3.433
    200.750  102.469    0.000    4.589    2592.111    8433.541     883.097

                                      1085.401       0.000      43.678
    210.000  132.212    0.000    4.855    3677.511    8433.541     926.775

                                      1418.911       0.000      49.132
    220.000  151.570    0.000    4.971    5096.422    8433.541     975.907

                                      1573.688       0.000      50.176
    230.000  163.167    0.000    5.064    6670.110    8433.541    1026.082

                                      1662.663       0.000      51.339
    240.000  169.365    0.000    5.204    8332.773    8433.541    1077.422

                                      1710.222       0.000      52.771
    250.000  172.679    0.000    5.350   10042.995    8433.541    1130.193

                                      1697.271       0.000      53.581
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    260.000  166.775    0.000    5.366   11740.266    8433.541    1183.774

                                      1625.574       0.000      53.183
    270.000  158.340    0.000    5.271   13365.839    8433.541    1236.957

                                      1550.306       0.000      52.130
    280.000  151.721    0.000    5.155   14916.145    8433.541    1289.087

                                      1390.144       0.000      50.102
    290.000  126.307    0.000    4.865   16306.289    8433.541    1339.189

                                      1191.352       0.000      47.523
    300.000  111.963    0.000    4.639   17497.641    8433.541    1386.712

                                      1085.195       0.000      46.041
    310.000  105.076    0.000    4.569   18582.836    8433.541    1432.753

                                       990.377       0.000      45.122
    320.000   93.000    0.000    4.456   19573.214    8433.541    1477.876

                                       863.947       0.000      44.008
    330.000   79.790    0.000    4.346   20437.161    8433.541    1521.883

                                       757.162       0.000      43.071
    340.000   71.642    0.000    4.268   21194.323    8433.541    1564.954

                                       704.047       0.000      42.581
    350.000   69.167    0.000    4.248   21898.370    8433.541    1607.535

                                       590.334       0.000      41.640
    360.000   48.900    0.000    4.080   22488.704    8433.541    1649.175

                                       404.110       0.037      39.553
    370.000   31.922    0.007    3.831   22892.814    8433.578    1688.728

                                       274.797       0.934      36.827
    380.000   23.037    0.179    3.535   23167.611    8434.512    1725.555

                                       167.784       1.162      35.963
    390.000   10.520    0.053    3.658   23335.396    8435.674    1761.519

                                       172.167       0.265      37.268
    400.000   23.914    0.000    3.796   23507.562    8435.940    1798.787

                                       326.084       0.000      38.992
    410.000   41.303    0.000    4.003   23833.647    8435.940    1837.778

                                       522.424       0.000      41.069
    420.000   63.182    0.000    4.211   24356.070    8435.940    1878.847

                                       821.678       0.000      43.768
    430.000  101.154    0.000    4.542   25177.748    8435.940    1922.615

                                       577.324       0.000      26.069
    435.750   99.654    0.000    4.525   25755.073    8435.940    1948.683

                                       414.188       0.000      19.147
    440.000   95.257    0.000    4.485   26169.260    8435.940    1967.830

                                       851.768       0.000      43.769
    450.000   75.096    0.000    4.269   27021.028    8435.940    2011.599

                                       571.212       0.000      41.016
    460.000   39.146    0.000    3.935   27592.240    8435.940    2052.615

                                       217.983       0.594      35.902
    470.000    4.450    0.119    3.246   27810.223    8436.534    2088.518

                                        22.252     126.791      34.452
    480.000    0.000   25.239    3.644   27832.475    8563.325    2122.970

                                         0.000     323.105      38.799
    490.000    0.000   39.382    4.115   27832.475    8886.430    2161.768

                                         0.000     279.227      27.472
    496.500    0.000   46.534    4.337   27832.475    9165.657    2189.240

                                         0.000     170.711      15.383
    500.000    0.000   51.015    4.453   27832.475    9336.368    2204.623

                                         0.000     574.148      46.042



Pagina 3
Listado de Cubicación

Alternativa 1
28/07/2016

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
    510.000    0.000   63.815    4.756   27832.475    9910.516    2250.665

                                         0.000     690.338      48.607
    520.000    0.000   74.253    4.966   27832.475   10600.854    2299.272

                                         0.000     767.908      50.448
    530.000    0.000   79.329    5.124   27832.475   11368.762    2349.720

                                         0.000     807.735      51.864
    540.000    0.000   82.218    5.249   27832.475   12176.497    2401.583

                                         0.000     812.079      52.246
    550.000    0.000   80.198    5.200   27832.475   12988.576    2453.829

                                         0.000     779.386      51.469
    560.000    0.000   75.679    5.094   27832.475   13767.962    2505.298

                                         0.000     738.652      50.500
    570.000    0.000   72.051    5.006   27832.475   14506.614    2555.798

                                         0.000     700.563      49.431
    580.000    0.000   68.061    4.880   27832.475   15207.177    2605.229

                                         0.000     687.374      50.613
    590.000    0.000   69.413    5.243   27832.475   15894.550    2655.842

                                         0.000     784.078      56.013
    600.000    0.000   87.402    5.960   27832.475   16678.628    2711.855

                                         0.000    1299.709      68.362
    610.000    0.000  172.540    7.712   27832.475   17978.337    2780.217

                                         0.000    2202.562      75.900
    620.000    0.000  267.973    7.468   27832.475   20180.899    2856.117

                                         0.000    2820.510      71.699
    630.000    0.000  296.129    6.872   27832.475   23001.409    2927.815

                                         0.000    2828.798      68.496
    640.000    0.000  269.630    6.827   27832.475   25830.207    2996.312

                                         0.000    2403.278      71.896
    650.000    0.000  211.025    7.552   27832.475   28233.485    3068.208

                                         0.000    1506.025      70.371
    660.000    0.000   90.180    6.522   27832.475   29739.510    3138.579

                                         0.000     690.151      54.696
    670.000    0.000   47.851    4.417   27832.475   30429.660    3193.275

                                         0.000     361.823      40.483
    680.000    0.000   24.514    3.680   27832.475   30791.484    3233.758

                                         7.264     151.152      36.627
    690.000    1.453    5.716    3.646   27839.739   30942.636    3270.386

                                        19.790      39.226      35.454
    700.000    2.505    2.129    3.445   27859.529   30981.861    3305.840

                                        12.776      36.400      32.476
    710.000    0.050    5.151    3.050   27872.305   31018.262    3338.316

                                         0.249      94.522      32.021
    720.000    0.000   13.753    3.354   27872.554   31112.784    3370.336

                                         0.000     187.938      35.287
    730.000    0.000   23.834    3.703   27872.554   31300.722    3405.623

                                         0.000     294.781      38.689
    740.000    0.000   35.122    4.034   27872.554   31595.502    3444.312

                                         0.000     411.910      41.945
    750.000    0.000   47.260    4.355   27872.554   32007.412    3486.257

                                         0.000     541.073      45.472
    760.000    0.000   60.954    4.740   27872.554   32548.486    3531.729

                                         0.000     689.584      49.473
    770.000    0.000   76.962    5.155   27872.554   33238.070    3581.202

                                         0.000     876.378      55.193
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    780.000    0.000   98.313    5.884   27872.554   34114.447    3636.395

                                         0.000    1099.946      62.249
    790.000    0.000  121.676    6.566   27872.554   35214.393    3698.643

                                         0.000    1352.872      69.165
    800.000    0.000  148.898    7.267   27872.554   36567.265    3767.808

                                         0.000    1647.640      76.103
    810.000    0.000  180.630    7.953   27872.554   38214.905    3843.911

                                         0.000    1932.104      80.174
    820.000    0.000  205.791    8.081   27872.554   40147.008    3924.085

                                         0.000    2672.834      83.524
    830.000    0.000  328.776    8.623   27872.554   42819.842    4007.609

                                         0.000    2477.469      75.962
    840.000    0.000  166.718    6.569   27872.554   45297.311    4083.571

                                         0.000    1455.594      62.728
    850.000    0.000  124.401    5.977   27872.554   46752.906    4146.299

                                         0.000    1153.499      58.647
    860.000    0.000  106.299    5.753   27872.554   47906.404    4204.947

                                         0.000    1178.447      60.127
    870.000    0.000  129.390    6.273   27872.554   49084.851    4265.074

                                         0.000    1468.444      65.439
    880.000    0.000  164.298    6.815   27872.554   50553.295    4330.513

                                         0.000    1744.739      68.922
    890.000    0.000  184.649    6.969   27872.554   52298.034    4399.435

                                         0.000    1694.343      68.481
    900.000    0.000  154.219    6.727   27872.554   53992.377    4467.916

                                         0.000    1402.034      65.426
    910.000    0.000  126.188    6.358   27872.554   55394.411    4533.342

                                         0.000    1199.117      62.450
    920.000    0.000  113.636    6.132   27872.554   56593.528    4595.792

                                         0.000    1158.816      60.887
    930.000    0.000  118.127    6.046   27872.554   57752.345    4656.679

                                         0.000    1167.324      60.028
    940.000    0.000  115.337    5.960   27872.554   58919.668    4716.708

                                         0.000    1166.952      59.831
    950.000    0.000  118.053    6.007   27872.554   60086.620    4776.539

                                         0.000    1201.198      59.497
    960.000    0.000  122.187    5.893   27872.554   61287.819    4836.036

                                         0.000    1217.258      58.538
    970.000    0.000  121.265    5.815   27872.554   62505.077    4894.574

                                         0.000    1174.129      57.395
    980.000    0.000  113.561    5.664   27872.554   63679.206    4951.970

                                         0.000    1026.826      55.911
    990.000    0.000   91.805    5.518   27872.554   64706.032    5007.881

                                         0.000     764.970      51.462
   1000.000    0.000   61.190    4.775   27872.554   65471.003    5059.343

                                         0.000     485.237      44.464
   1010.000    0.000   35.858    4.118   27872.554   65956.240    5103.808

                                         0.000     283.377      38.693
   1020.000    0.000   20.817    3.620   27872.554   66239.617    5142.500

                                         0.000     169.518      34.760
   1030.000    0.000   13.086    3.332   27872.554   66409.135    5177.260

                                         0.000      99.066      32.183
   1040.000    0.000    6.727    3.105   27872.554   66508.201    5209.443

                                         3.125      45.701      32.473
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   1050.000    0.625    2.413    3.390   27875.679   66553.901    5241.916

                                        12.967      51.794      35.630
   1060.000    1.968    7.946    3.736   27888.645   66605.696    5277.546

                                        12.770      81.739      36.887
   1070.000    0.586    8.402    3.641   27901.416   66687.434    5314.432

                                        19.727      56.852      35.945
   1080.000    3.360    2.969    3.548   27921.143   66744.287    5350.378

                                        60.408      21.855      35.383
   1090.000    8.722    1.402    3.529   27981.551   66766.141    5385.761

                                       150.350       7.175      36.867
   1100.000   21.348    0.033    3.845   28131.901   66773.316    5422.628

                                       305.605       0.163      39.460
   1110.000   39.773    0.000    4.047   28437.506   66773.479    5462.088

                                       494.101       0.000      41.737
   1120.000   59.047    0.000    4.300   28931.607   66773.479    5503.825

                                       780.388       0.000      45.053
   1130.000   97.030    0.000    4.711   29711.995   66773.479    5548.878

                                      1156.214       0.000      48.291
   1140.000  134.212    0.000    4.948   30868.209   66773.479    5597.169

                                      1466.217       0.000      50.209
   1150.000  159.031    0.000    5.094   32334.426   66773.479    5647.378

                                      1688.470       0.000      51.629
   1160.000  178.663    0.000    5.232   34022.896   66773.479    5699.007

                                      1624.925       0.000      51.122
   1170.000  146.322    0.000    4.993   35647.821   66773.479    5750.129

                                       916.774       0.000      32.287
   1176.500  135.762    0.000    4.942   36564.594   66773.479    5782.417

                                       464.641       0.000      17.117
   1180.000  129.747    0.000    4.839   37029.236   66773.479    5799.534

                                      1273.385       0.000      48.246
   1190.000  124.930    0.000    4.810   38302.621   66773.479    5847.780

                                      1197.396       0.000      47.582
   1200.000  114.549    0.000    4.706   39500.017   66773.479    5895.362

                                      1133.198       0.000      46.803
   1210.000  112.090    0.000    4.654   40633.215   66773.479    5942.165

                                      1141.391       0.000      46.691
   1220.000  116.188    0.000    4.684   41774.606   66773.479    5988.856

                                      1131.198       0.000      46.498
   1230.000  110.052    0.000    4.615   42905.804   66773.479    6035.355

                                       761.598       0.000      33.136
   1237.250  100.044    0.000    4.525   43667.402   66773.479    6068.491

                                       269.176       0.000      12.375
   1240.000   95.720    0.000    4.475   43936.579   66773.479    6080.866

                                       848.291       0.000      43.847
   1250.000   73.938    0.000    4.295   44784.869   66773.479    6124.713

                                       640.288       0.000      42.218
   1260.000   54.120    0.000    4.149   45425.157   66773.479    6166.930

                                       395.313       0.000      40.058
   1270.000   24.943    0.000    3.863   45820.470   66773.479    6206.989

                                       316.927       0.000      39.238
   1280.000   38.443    0.000    3.985   46137.397   66773.479    6246.227

                                       440.808       0.000      40.386
   1290.000   49.719    0.000    4.092   46578.205   66773.479    6286.613

                                       544.760       0.000      41.425
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   1300.000   59.233    0.000    4.193   47122.965   66773.479    6328.037

                                       611.671       0.000      41.952
   1310.000   63.101    0.000    4.198   47734.636   66773.479    6369.989

                                       627.239       0.000      42.037
   1320.000   62.347    0.000    4.210   48361.875   66773.479    6412.026

                                       643.335       0.000      42.252
   1330.000   66.320    0.000    4.241   49005.210   66773.479    6454.277

                                       690.818       0.000      42.757
   1340.000   71.843    0.000    4.311   49696.028   66773.479    6497.034

                                       164.627       0.000       9.734
   1342.250   74.492    0.000    4.341   49860.655   66773.479    6506.768

                                       620.092       0.000      34.047
   1350.000   85.532    0.000    4.445   50480.747   66773.479    6540.815

                                      1011.026       0.000      45.512
   1360.000  116.674    0.000    4.657   51491.774   66773.479    6586.326

                                      1427.090       0.000      48.865
   1370.000  168.744    0.000    5.116   52918.864   66773.479    6635.192

                                      2014.959       0.000      53.908
   1380.000  234.247    0.000    5.666   54933.822   66773.479    6689.099

                                      2697.561       0.000      59.082
   1390.000  305.265    0.000    6.151   57631.383   66773.479    6748.181

                                      3395.932       0.000      63.080
   1400.000  373.922    0.000    6.465   61027.315   66773.479    6811.261

                                      1113.057       0.000      19.398
   1403.000  368.116    0.000    6.466   62140.372   66773.479    6830.659

                                      2562.766       0.000      45.220
   1410.000  364.103    0.000    6.453   64703.137   66773.479    6875.879

                                      3832.002       0.000      65.606
   1420.000  402.298    0.000    6.668   68535.139   66773.479    6941.484

                                      3860.321       0.000      66.622
   1430.000  369.767    0.000    6.657   72395.460   66773.479    7008.106

                                      3518.242       0.000      65.278
   1440.000  333.882    0.000    6.399   75913.702   66773.479    7073.385

                                      2899.984       0.000      60.135
   1450.000  246.115    0.000    5.628   78813.686   66773.479    7133.520

                                      2097.791       0.000      54.555
   1460.000  173.443    0.000    5.283   80911.477   66773.479    7188.075

                                       608.539       0.000      19.643
   1463.750  151.111    0.000    5.194   81520.016   66773.479    7207.719

                                       837.045       0.000      31.681
   1470.000  116.743    0.000    4.944   82357.062   66773.479    7239.400

                                       987.296       0.000      46.397
   1480.000   80.716    0.000    4.335   83344.357   66773.479    7285.798

                                       552.143       0.000      40.824
   1490.000   29.713    0.000    3.830   83896.500   66773.479    7326.621

                                       207.121       0.000      37.380
   1500.000   11.711    0.000    3.646   84103.621   66773.479    7364.001

                                        58.695      16.080      32.772
   1510.000    0.028    3.216    2.908   84162.317   66789.559    7396.773

                                         0.138     100.408      31.256
   1520.000    0.000   16.865    3.343   84162.455   66889.967    7428.029

                                         0.000     236.031      35.436
   1530.000    0.000   30.341    3.744   84162.455   67125.998    7463.464

                                         0.000     376.697      39.638
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   1540.000    0.000   44.999    4.183   84162.455   67502.695    7503.102

                                         0.000     486.942      42.638
   1550.000    0.000   52.390    4.344   84162.455   67989.637    7545.741

                                         0.000     532.166      44.102
   1560.000    0.000   54.043    4.476   84162.455   68521.804    7589.843

                                         0.000     550.233      45.852
   1570.000    0.000   56.003    4.694   84162.455   69072.037    7635.695

                                         0.000     660.348      47.758
   1580.000    0.000   76.066    4.857   84162.455   69732.385    7683.453

                                         0.000     888.372      51.238
   1590.000    0.000  101.608    5.390   84162.455   70620.757    7734.691

                                         0.000    1089.512      55.993
   1600.000    0.000  116.294    5.808   84162.455   71710.268    7790.683

                                         0.000    1178.327      58.418
   1610.000    0.000  119.371    5.875   84162.455   72888.595    7849.102

                                         0.000    1167.989      58.811
   1620.000    0.000  114.227    5.887   84162.455   74056.584    7907.912

                                         0.000    1089.363      58.120
   1630.000    0.000  103.646    5.737   84162.455   75145.947    7966.033

                                         0.000    1150.268      58.451
   1640.000    0.000  126.408    5.953   84162.455   76296.215    8024.484

                                         0.000    1173.623      59.322
   1650.000    0.000  108.317    5.911   84162.455   77469.838    8083.806

                                         0.123     800.797      54.307
   1660.000    0.025   51.842    4.950   84162.578   78270.635    8138.113

                                         0.123     547.134      49.061
   1670.000    0.000   57.585    4.862   84162.702   78817.769    8187.173

                                         0.000     537.338      47.601
   1680.000    0.000   49.883    4.658   84162.702   79355.107    8234.774

                                        31.073     347.785      47.450
   1690.000    6.215   19.674    4.832   84193.775   79702.892    8282.224

                                       159.922     114.289      45.454
   1700.000   25.770    3.184    4.259   84353.696   79817.180    8327.678

                                       362.837      15.919      41.014
   1710.000   46.798    0.000    3.944   84716.533   79833.099    8368.692

                                       530.855       0.000      39.548
   1720.000   59.373    0.000    3.966   85247.388   79833.099    8408.240

                                       556.210       0.000      40.032
   1730.000   51.869    0.000    4.041   85803.599   79833.099    8448.272

                                       409.344       0.000      39.525
   1740.000   30.000    0.000    3.864   86212.943   79833.099    8487.797

                                        21.739       0.000       2.892
   1740.750   27.971    0.000    3.847   86234.682   79833.099    8490.689

                                       143.910       6.249      33.210
   1750.000    3.145    1.351    3.334   86378.593   79839.347    8523.899

                                        15.724     147.978      35.519
   1760.000    0.000   28.245    3.770   86394.316   79987.326    8559.418

                                         0.000     733.676      47.585
   1770.000    0.000  118.491    5.747   86394.316   80721.002    8607.003

                                         0.000    1767.200      67.101
   1780.000    0.000  234.949    7.674   86394.316   82488.202    8674.105

                                         0.000       0.000       0.000
   1940.000    0.000  170.338    7.419   86394.316   82488.202    8674.105

                                         0.000    1274.563      64.482
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
   1950.000    0.000   84.574    5.477   86394.316   83762.765    8738.587

                                         0.000     759.741      51.728
   1960.000    0.000   67.374    4.868   86394.316   84522.506    8790.315

                                         0.000     602.153      46.893
   1970.000    0.000   53.057    4.510   86394.316   85124.659    8837.208

                                         0.000     464.778      43.362
   1980.000    0.000   39.899    4.162   86394.316   85589.437    8880.570

                                         0.000     343.821      40.014
   1990.000    0.000   28.865    3.841   86394.316   85933.258    8920.584

                                         0.000     245.442      37.093
   2000.000    0.000   20.223    3.578   86394.316   86178.700    8957.677

                                         0.000     178.954      34.953
   2010.000    0.000   15.568    3.413   86394.316   86357.655    8992.630

                                         0.000     137.473      33.481
   2020.000    0.000   11.927    3.284   86394.316   86495.127    9026.111

                                         0.000     127.429      33.143
   2030.000    0.000   13.559    3.345   86394.316   86622.556    9059.254

                                         0.000     138.632      33.558
   2040.000    0.000   14.167    3.366   86394.316   86761.188    9092.812

                                         0.000     148.047      33.884
   2050.000    0.000   15.442    3.410   86394.316   86909.236    9126.696

                                         0.000     156.809      34.226
   2060.000    0.000   15.920    3.435   86394.316   87066.045    9160.922

                                         0.000     142.922      33.755
   2070.000    0.000   12.665    3.316   86394.316   87208.966    9194.677

                                         0.799      77.551      33.322
   2080.000    0.160    2.846    3.348   86395.115   87286.518    9227.999

                                        39.716      14.547      35.213
   2090.000    7.783    0.064    3.694   86434.831   87301.064    9263.212

                                       124.607       0.319      37.452
   2100.000   17.138    0.000    3.796   86559.438   87301.383    9300.663

                                       195.322       0.000      38.217
   2110.000   21.927    0.000    3.847   86754.760   87301.383    9338.880

                                       198.369       0.000      38.275
   2120.000   17.747    0.000    3.808   86953.129   87301.383    9377.155

                                        89.664       0.000      20.852
   2125.500   14.858    0.000    3.775   87042.792   87301.383    9398.006

TOTALES
Volumen de Desmonte                 87042.792
Volumen de Terraplén                87301.383
Volumen de Vegetal                   9398.006
Diferencia (Desmonte - Terraplén)     -258.591
Superficie Desbroce                 46990.032
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000    0.000   35.572    3.519       0.000       0.000       0.000

                                         0.000     297.367      33.311
     10.000    0.000   23.902    3.143       0.000     297.367      33.311

                                         2.334     134.353      27.259
     20.000    0.467    2.969    2.309       2.334     431.720      60.570

                                        78.670      13.682      22.877
     29.217   16.604    0.000    2.655      81.005     445.402      83.447

                                        13.623       0.000       2.088
     30.000   18.194    0.000    2.678      94.628     445.402      85.535

                                       277.892       0.000      28.202
     40.000   37.384    0.000    2.962     372.520     445.402     113.737

                                       417.600       0.000      30.305
     50.000   46.136    0.000    3.099     790.120     445.402     144.042

                                       390.913       0.000      26.117
     58.434   46.564    0.000    3.094    1181.033     445.402     170.159

                                        72.521       0.000       4.840
     60.000   46.056    0.000    3.088    1253.555     445.402     175.000

                                       418.980       0.000      30.306
     70.000   37.740    0.000    2.974    1672.535     445.402     205.305

                                       303.189       0.000      28.636
     80.000   22.898    0.000    2.754    1975.724     445.402     233.942

                                        94.671      27.205      21.954
     87.650    1.853    7.113    2.986    2070.395     472.608     255.896

                                         2.747      18.112       6.859
     90.000    0.485    8.302    2.851    2073.142     490.720     262.755

                                         2.426     157.650      30.613
    100.000    0.000   23.228    3.272    2075.569     648.370     293.368

                                         0.000     291.093      33.883
    110.000    0.000   34.990    3.505    2075.569     939.463     327.251

                                         0.000     242.275      24.118
    116.867    0.000   35.572    3.519    2075.569    1181.738     351.370

TOTALES
Volumen de Desmonte                  2075.569
Volumen de Terraplén                 1181.738
Volumen de Vegetal                    351.370
Diferencia (Desmonte - Terraplén)      893.831
Superficie Desbroce                  1756.848
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P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Sup.Veg. Vol.Des. Vol.Ter. Vol.Veg.
      0.000   16.856    0.000    2.597       0.000       0.000       0.000

                                       187.353       0.000      26.282
     10.000   20.614    0.000    2.659     187.353       0.000      26.282

                                       205.194       0.000      26.545
     20.000   20.424    0.000    2.650     392.547       0.000      52.828

                                       106.572       0.000      15.674
     25.997   15.117    0.000    2.577     499.119       0.000      68.501

                                        59.254       0.000      10.279
     30.000   14.487    0.000    2.558     558.373       0.000      78.780

                                        95.111       0.000      24.842
     40.000    4.535    0.000    2.410     653.484       0.000     103.622

                                        23.621      10.237      22.629
     50.000    0.189    2.047    2.116     677.105      10.237     126.252

                                         0.271       4.863       4.248
     51.993    0.083    2.832    2.147     677.376      15.100     130.500

                                         0.385      30.762      17.611
     60.000    0.013    4.851    2.251     677.761      45.862     148.111

                                         4.841      38.185      22.457
     70.000    0.955    2.786    2.240     682.602      84.048     170.568

                                        16.013      11.574      17.146
     77.990    3.053    0.111    2.052     698.615      95.621     187.713

                                         5.975       0.205       4.116
     80.000    2.892    0.093    2.043     704.590      95.826     191.829

                                        65.165       0.463      22.545
     90.000   10.141    0.000    2.466     769.755      96.289     214.374

                                       126.377       0.000      25.232
    100.000   15.134    0.000    2.581     896.132      96.289     239.605

                                        63.773       0.000      10.322
    103.987   16.856    0.000    2.597     959.905      96.289     249.928

TOTALES
Volumen de Desmonte                   959.905
Volumen de Terraplén                   96.289
Volumen de Vegetal                    249.928
Diferencia (Desmonte - Terraplén)      863.616
Superficie Desbroce                  1249.638
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es realitza l’estudi de les estructures o obres de fàbrica necessàries 

al llarg de la traça de la variant de la carretera BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles. El 

traçat d’aquesta carretera fa que alguns camins de la zona quedin tallats, i per tant es 

fa necessària la construcció d’estructures que permetin donar continuïtat a aquests i, 

així, donar permeabilitat a la traça de la nova variant. També hi ha un torrent que fa 

necessari un viaducte per salvar-lo. La resta d’obres de fàbrica per al  drenatge 

transversal queden excloses d’aquest annex, ja que ja s’han estudiat i definit 

geomètricament en l’Annex 3 Climatologia, hidrologia i drenatge. 

 

2. ASPECTES A CONSIDERAR 

Es tracta, en el que sigui possible d’agrupar diversos condicionants, que facin que 

la tipologia estructural escollida sigui la més idònia. Aquest aspectes a considerar 

són els següents: 

- Aspectes naturals  

• Topografia  

• Geologia i geotècnia  

• Cursos d’aigua 

• Fauna 

- Aspectes dimensionals i funcionals  

• Traçat  

• Gàlibs  

- Altres condicions  

• Procés constructiu  

• Equipaments  

• Estètica  

 

3. RELACIÓ DE LES ESTRUCTURES PROJECTADES 

A continuació es descriuen les estructures que apareixen al llarg de la nova carretera. 

Seguidament es definirà la secció transversal tipus i la tipologia estructural proposada 

en cadascun dels casos al llarg de la traça. 

Els detalls de totes aquestes estructures es recullen en els Plànols del Document 

Núm. 2. 
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Recordar que les obres de fàbrica necessàries a la variant com a drenatges 

transversals, s’han estudiat i projectat dins l’Annex 4 – Climatologia, hidrologia i 

drenatge, i no apareixen en els apartats següents 

 

3.1 Viaductes 

Per a aquesta estructura, l'anàlisi realitzat s'ha limitat a la descripció de la seva 

definició geomètrica, o sigui secció transversal, planta i alçat. 

En la variant només es projecte un únic viaducte, sobre el torrent d’ en Guilló, del PK 

1+780 al PK 1+930, per lo que té una longitud de 150 metres. El torrent a salvar, 

discorre uns 25 metres per sota la rasant de la carretera.  

Aquest viaducte, per la seva longitud i alçada necessitaria un càlcul de l’estructura 

específic que s’escapa a les pretensions del present projecte. 

Sense l’esmentat càlcul es proposa resoldre l’estructura mitjançant una estructura a 

base de bigues prefabricades pretensades birecolzades en pilastres intermitges, i una 

llosa a compressió formigonada in situ. Aquesta solució és relativament poc costosa i 

fàcilment executable. 

Com a mesura de protecció se li proporciona un prètil de formigó prefabricat amb 

barana, amb referència PXPJ6/1-14c de la normativa “Bases de càlcul y diseño de 

pretiles en puentes de carretera” de la Direcció General de Carreteres.  

A continuació es mostra la secció transversal del viaducte sobre el torrent d’en Guilló: 

 

Figura A11.1. Secció transversal del viaducte 
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3.2 Passos superiors 

Els passos superiors s’empren per donar continuïtat als camins interceptats amb la 

traça de la variant, i que es situen a una cota superior, o sigui, que intercepten la 

variant en desmunt. Se n’han projectat dos, un al PK 0+435 que permet la continuïtat 

de camí que neix al carrer Serra d’Or, i l’altre al PK 1+140 que permet un pas 

alternatiu al camí de Sant Jeroni que talla més endavant la variant 

En el PK 0+435 la variant discorre en desmunt i la seva cota és inferior al terreny. 

Aquesta diferència de cotes d’uns 3,5 metres, però, no és suficient com per realitzar un 

pas superior a diferent nivell. Per això, mitjançant terraplè s’incrementa la cota del 

camí, a banda i banda de la variant per tal d’assolir una cota segura per a realitzar la 

transició. 

En el PK 1+140 la variant discorre novament en desmunt i la seva cota és inferior al 

terreny. En aquest cas, la diferència de cotes és d’uns 6 metres, alçada que ja és 

suficient per realitzar un pas superior a diferent nivell, sense necessitat de modificar 

l’alçat del camí per incrementar la seva cota. 

Per aquests passos es plantejen la mateixa construcció que per al viaducte, 

d’estructura birecolzada construïda a base de bigues prefabricades i una llosa a 

compressió formigonada in situ. Lògicament, en aquesta ocasió sense pilastres 

intermitges. La longitud d’aquestes estructures és de  20 metres i una amplada de 

només 7,5 metres,  però més que suficient ser un camí de poca rellevància.  

 

Figura A11.3 Secció transversal del pas superior 
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3.3 Passos inferiors 

Els passos inferiors s’empren per donar continuïtat als camins interceptats amb la 

traça de la variant, i que van  a una cota inferior, o sigui, que intercepten la variant en 

terraplè. Se n’han projectat novament dos: un en el PK 0+680 que correspon al Camí 

del Pla, i l’altre en el 0+990 que correspon al Camí de Sant Martí Sadevesa. 

La solució adoptada per aquests dos creuaments, consisteix en un calaix de formigó 

de 6,8 metres d’amplada, repartit en dos cunetes laterals de 0,9 metres, i una calçada 

central de 5 metres, amb un gàlib lliure de 4,50 metres, el qual és suficient pel tipus de 

vehicles que circulen actualment per aquests camins. 

En el PK 0+680 hi ha una diferència de cotes entre el Camí del Pla i la variant de poc 

més de 2 metres. Aquest fet exigirà una sobreexcavació en el Camí del Pla a l’arribar a 

la variant per poder passar per sota de la mateixa. 

En el PK 0+990 hi ha una diferència de cotes entre el Camí de Sadevesa i la variant 

d’aproximadament 5 metres. Aquest fet exigirà una mínima sobreexcavació en el Camí 

del Sadevesa a l’arribar a la variant per poder passar per sota de la mateixa. 

La longitud del calaix és de 12,5 metres de longitud en tots dos casos. Dins el calaix 

s’estendrà una capa de 30 cm de material tot ú granular, tal i com ja s’ha exposat en 

l’Annex 9 de Ferms i paviments pel que fa referència a la reposició de camins.  

En les cunetes dels passos inferiors no s’hi acumularà aigua, ja que els passos tindran 

una lleugera pendent cap al costat amb cota del terreny més baixa, i així no tindran un 

punt baix en el seu interior. 
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Figura A11.4. Calaix de formigó per a pas inferior. 

 

3.4 Passos de fauna 

Al llarg de tota la traça de la nova carretera, s’han projectat 2 passos addicionals 

inferiors per permetre el pas de fauna, per disminuir al màxim possible l’efecte barrera 

que pot ocasionar la variant per a la fauna existent a l’àmbit del projecte. S’han buscat 

a una certa distància dels passos inferiors, ja que aquests, els animals ja els podrien 

fer servir puntualment, i del viaducte, per sota del qual els animals ja podran creuar 

sense problemes. Aquests dos passos de fauna es situen doncs al PK 0+490 i al PK-

1+540.  

Els passos de fauna es resolen mitjançant la col·locació de marcs de formigó armat 

prefabricats de secció de mides interiors de 2 x 2 metres. Per tant, els punts on es 

situen són zones amb terraplè a ambdós costats amb una alçada mínima d’uns 3 

metres, per poder encabir el pas de fauna, i passar la plataforma i el ferm per sobre. 

La longitud d’ambdós passos és de 16 metres. En la solera es posaran 5 cm de 

material tot-ú per afavorir el pas dels animals 

Dins dels passos fauna no s’hi acumularà aigua ja que tindran una lleugera pendent 

seguint l’orografia del terreny, i així no tindran un punt baix en el seu interior. 

 

 
Figura A11.5. Marc prefabricat de formigó per a pas de fauna. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es realitza un estudi previ de l’organització i el desenvolupament 

de les obres a executar, per tal d’aconseguir que les afeccions al trànsit i al medi 

ambient siguin les mínimes possibles, preveient unes alternatives per a la circulació de 

vehicles en casos de necessitat. 

En primer lloc es presenta una llista de les operacions més importants a executar al 

llarg de les obres de construcció de la variant de la carretera BP-2151 a Sant Pere de 

Riudebitlles. Seguidament s’enumeren les situacions provisionals que es podendonar, i 

finalment, es proposen solucions als problemes plantejats. 

 

2. NORMATIVA 

La normativa a aplicar té relació amb els següents aspectes que cal tenir presents: 

- Principis generals de senyalització de l’obra. 

- Ordenació de la circulació en presència d’obres fixes. 

- Limitació de velocitat. 

- Tancament de carrils a la circulació i desviaments a carrils provisionals. 

- Elements de senyalització, abalisament i defenses. 

En aquest annex es realitza l’estudi de les solucions proposades al trànsit durant les 

fases d’execució de les obres, i per la seva redacció s’ha tingut en compte la següent 

normativa vigent: 

- Instrucció 8.3.IC “Señalización de Obras”, de 31 d’Agost de 1987. 

- Ordre Circular 301/89 T sobre Senyalització d’obres, de 27 d’abril de 1989. 

- “Manual de ejemplos de Señalización de Obras fijas”, del Ministerio de 

Fomento (1998). 

- Ordre Circular 15/03 sobre senyalització dels trams afectats per la posada en 

servei de les obres, de 13 de octubre de 2003. 

 

3. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES I DESVIAMENTS PROVISIO NALS 

La traça de la variant intercepta poques vies de comunicació. Exceptuant els camins 

locals de poc trànsit, bàsicament hi ha dos àmbits on cal plantejar mesures 

provisionals per mantenir la circulació de vehicles sobre les carreteres actuals durant 

l’execució de les obres: 
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- Inici de la nova carretera, al seu PK 0+000, i al  PK 15+750 de l’actual BP-2151 

a l’est de Sant Pere de Riudebitlles, on es projecta una rotonda. 

- Final de la carretera, al seu PK 2+125, i al PK 17+900 de l’actual BP-2151. A 

l’oest de Sant Pere de Riudebitlles, on es projecta una altra rotonda.  

Tenint en compte tot el que ja s’ha exposat, la construcció d’aquesta nova carretera  

s'ha estructurat mitjançant el  desenvolupament dels següents treballs: 

- Condicionament dels camins. 

- Construcció del tronc de la variant amb les obres de fàbrica de drenatge 

transversal, viaductes, i passos superiors, inferiors i de fauna.  

- Construcció de les rotondes a l’est i a l’oest de connexió amb l’actual BP-2151. 

L’obra, tenint en compte el seguit de fases que s’exposaran en els següents punts, 

s’iniciarà amb l’execució dels treballs previs i demolicions. En aquesta fase es 

procedirà a disposar totes les casetes d’obra: menjador, vestuaris, serveis per als 

operaris, oficines per al cap d’obra i altres tècnics d’obra, sala de reunions per a les 

visites d’obra amb la Direcció d’obra... Es faran les instal·lacions necessàries per a les 

mateixes: aigua, electricitat, fecals, telefonia... També s’ubicaran els magatzems 

d’eines, així com es definirà un emplaçament per al parc de maquinària habitual 

d’obra. 

A continuació, es procedirà a fer el replanteig de l’obra i, d’immediat, la fase de 

moviment de terres amb la localització dels abocadors i dels materials de préstec, 

comprovant la seva idoneïtat. Les operacions de terraplenat aniran condicionades a 

l’obtenció de terres procedents de la pròpia obra i d’un petit volum de terres de préstec 

com s’ha vist en l’Annex 10 de Moviment de terres. 

S’emprarà la pròpia traça de la nova carretera i els camins ja existents com a camins 

d'accés a l'obra. Els viaducte sobre el Torrent d’en Guillot previst, s’iniciaran amb 

independència relativa dels moviment de terres general, tot fent coincidir la 

pavimentació del tronc principal i dels eixos amb la seva pavimentació de manera que 

no alterin la seva col·locació. 

L’estesa de material per a formar l’esplanada dependrà, com ja s’ha dit, dels 

moviments de terres generals. La fase d’afermats s’iniciarà amb l’estesa de bases i 

subbases un cop finalitzades l’explanació i les estructures. S’estendran les capes 

d’aglomerat a la base i a la capa intermèdia per trams independents. La capa de trànsit 

s’estendrà a la fase final. El drenatge, tant longitudinal com transversal, anirà 

condicionat a l’execució de la plataforma. 
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Les operacions corresponents a la fase de senyalització i abalisament, conformen una 

fase final que s’iniciarà en aquells punts que no afectin a la pavimentació i estesa de la 

capa d’aglomerat. La senyalització horitzontal, corresponent a la pintura sobre la capa 

de trànsit, senyalització vertical i col·locació de les barreres de seguretat són les 

últimes activitats bàsiques contemplades en el cas de la via que no es troba sobre 

estructura. 

 

4. AFECTACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ 

Com el present projecte es tracta d’una variant a una carretera existent, no té una 

afecció directa al trànsit present, exceptuant el temps d’execució de les rotondes i la  

unió d’aquestes amb l’actual traçat. Cal tenir present, però, que la circulació de 

camions per al transport de terres i materials, afectarà la circulació sobre l’antiga BP-

2151. 

Si són necessaris desviaments provisionals durant pocs dies es podran fer pels camins 

agraris que es troben als voltants de Sant Pere de Riudebitlles, que s’hauran de 

condicionar prèviament en cas necessari. Durant les obres es disposarà en cada 

afecció de tram de carretera causada per la execució de les rotondes, de la 

senyalització d'advertència d'obres en ambdós sentits per informar els conductors amb 

adequada antelació de les afeccions que s’estan duent a terme. 

En aquests dos punts de connexió es produiran interferències al trànsit. Per tal de 

minimitzar en la mesura del possible l'afectació sobre aquesta via, el pla d’obra preveu 

realitzar la construcció de les rotondes un cop acabada la construcció del’eix principal 

de la variant, i de forma que la seva finalització coincideixi amb el final de l’obra. 

Pel que fa referència als camins locals, es prioritzarà en les fases inicials d’obra, la 

construcció dels passos inferiors, de forma que un cop estiguin finalitzats, s’obrin al 

pas i quedi solucionada la connectivitat transversal. 

 

5. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 

Els desviaments que es produeixin per l’execució de les obres, la senyalització, 

l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter provisional, es regeixen per la 

“Instrucción de Carreteras 8.3-IC Señalización de Obras sobre Señalización, 

balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado” 

aprovada per O.M. del 31 d’agost de 1987. També serà d’aplicació les instruccions i 
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recomanacions de les monografies del Ministeri de Foment de 1998 sobre 

“Señalización Móvil de Obras” i “Manual de Ejemplos de Señalización de Obras Fijas”. 

Els objectius que es volen obtenir són, bàsicament: 

- Informar a l’usuari de la presència de les obres. 

- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 

- Modificar el comportament de l’usuari per tal que s’adapti a la situació no 

habitual que representen les obres. 

- Donar seguretat als treballadors i treballs que es porten a terme. 

Els elements que s’empraran seran, entre d’altres:  

- Senyals de perill 

- Senyals de reglamentació i prioritat 

- Senyals d’indicació 

- Senyals manuals 

- Elements de abalisament reflectors 

- Elements lluminosos 

- Elements de defensa 

Per a tal fi, en el Pressupost s’inclou una partida alçada de cobrament íntegre per a la 

seguretat vial, la senyalització, l’abalisament t i els desviaments provisionals durant tot 

el període d’execució de les obres. 

L’execució del projecte determina la definició d’una senyalització provisional per a 

cadascuna de les fases. A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 

 

5.1 Senyalització horitzontal 

Al llarg de les obres, quan sigui necessari es procedirà al pintat amb pintura negra dela 

senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una altra nova de color groc 

que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases. 

 

5.2 Senyalització vertical 

Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar als trams d’obra, segons la Norma 

8.3-I.C., son les següents: 

- “Senyalització d’avís d’obres” (TP-18) 

- “Limitació de velocitat” (TR-301) 

- “Avançament prohibit” (TR-305) 
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- “Fi de prohibicions” (TR-500) 

A banda d’aquestes senyals que s’han de col·locar a tots els trams a ambdós costats 

de la calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals 

que serveixin per a guiar vehicles que travessen algun punt dins la zona d’obra. 

 

5.3 Barreres de seguretat 

Pel que fa referència a les mesures de contenció de vehicles i la separació de carrils 

en fase d’obres, d’acord amb la Ordre Circular 321/95 T. I P. sobre Sistemes de 

Contenció de Vehicles, es col·locaran barreres de seguretat tipus BMSNA4/100a. 

 

6. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

Com ja s’ha comentat, es divideix l’organització de les obres en dos fases: en la 

primera fase es duu a terme la major part del tronc principal, i en la segona es realitza 

la construcció de les dues rotondes, a l’inici i final de la variant, que permeten enllaçar 

la nova carretera amb l’actual BP-2151. 

- Primera fase: 

En aquesta primera fase es realitzen totes les obres que es desenvolupen fora de les 

carreteres en servei. Per tant, es duu a terme la construcció de tota la variant a partir 

del PK 0+100 fins al PK 2+025. Aquestes últimes obres, tot i desenvolupar-se en la 

part exterior dels vials en servei, no produeixen afeccions importants als vehicles que 

circulen, però la presència de personal i maquinària a prop de la calçada fa 

imprescindible la disposició d’una correcta senyalització provisional de les obres. 

Lògicament, també cal tenir present que les obres de fàbrica: viaductes, passos 

superiors, inferiors i de fauna, i obres de drenatge transversals hauran d’estar 

executades abans que els treballs de la plataforma arribin a cadascuna. 

- Segona fase: 

En aquesta fase es realitzen les actuacions necessàries per construir les rotondes. 

Primer es procedirà a acabar en la seva totalitat el tronc de la variant i la intersecció 

d’aquesta amb les rotondes d’inici i final. Seguidament es construirà cadascuna de les 

rotondes en dos parts, de manera que el trànsit circuli per la meitat de la rotonda en 

què no hi hagi obres. 

Per a fer un resum final de l’organització de l’obra, l’ordre de les activitats a realitzar és 

el següent:  



Annex 12. Estudi d’organització de les obres 
 

10 

 

a) Treballs previs 

- Implantació de casetes d'obra i delimitació de zones d'ocupació temporal 

- Replanteig 

- Desbrossament 

- Desviament de serveis afectats 

- Demolició de paviment 

- Demolició de cuneta 

- Desmuntatge de barreres 

- Desmuntatge de senyals de trànsit 

- Creació dels camins d'accés 

b) Primera fase: construcció del tronc principal 

- Excavació de terra vegetal 

- Excavació de desmunts 

- Terraplens 

- Obres de fàbrica, estructures 

- Obres de fàbrica de drenatge transversal 

- Plataforma: capes granulars 

- Ferm: capes bituminoses de base 

- Ferm: capa intermèdia 

- Drenatge longitudinal 

- Ferm: capa bituminosa de trànsit 

- Variant de camins 

- Revegetació de talussos, hidrosembra 

- Senyalització 

- Abalisament 

c) Segona fase: construcció de les rotondes d’inici  i final 

- Excavació de terra vegetal 

- Excavació de desmunts 

- Terraplens 

- Ferm: capes bituminoses de base 

- Ferm: capa intermèdia 

- Drenatge longitudinal 

- Ferm: capa bituminosa de trànsit 

- Revegetació de talussos, hidrosembra 

- Senyalització 
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- Abalisament 

- Demolició de paviment antic traçat 

- Demolició de cuneta antic traçat 

- Desmuntatge de barreres antic traçat 

 

La planificació i durada de les activitats de totes les fases d’obra es pot consultar en el 

següent Annex 13 Pla d’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

ANNEX 13 

PLA D’OBRA 



�

�



Annex 13. Pla d’obra 

��

�

ÍNDEX DE L’ANNEX 13 

PLA D’OBRA 

1. INTRODUCCIÓ ……………………………………………………………..  5 

2. UNITATS BÀSIQUES ............................................................................. 5 

3. DIES ÚTILS DE TREBALL ..................................................................... 6 

4. TEMPS PER ACTIVITAT ........................................................................ 6 

4.1 Treballs previs i desviació dels serveis ............................................. 7 

4.2 Moviment de terres ............................................................................ 8 

4.3 Estructures ........................................................................................ 8 

4.4 Elements de drenatge ....................................................................... 9 

4.5 Ferms i paviments ........................................................................... 10 

4.6 Senyalització ................................................................................... 10 

4.7 Rotondes ......................................................................................... 11 

4.8 Mesures correctores ........................................................................ 11 

5. DIAGRAMA DE BARRES .................................................................... 12 

APÈNDIX 1. DIAGRAMA DE GANTT 



�

�



Annex 13. Pla d’obra 

��

�

1. INTRODUCCIÓ 

Per fer l’estudi del Pla d’Obres, el qual ha de respondre l’execució del present 

Projecte, es parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de cada 

activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. 

A partir d’aquestes dades s’obtindrà el nombre de dies que requereix la realització de 

cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre d’equips de treball 

necessaris segons el seu rendiment mig. 

Encara que s’han realitzat un seguit de propostes i càlculs aproximats pels treballs que 

es troben dins l’àmbit del projecte, això no permet realitzar-ne un estudi detallat dels 

temps o el nombre de treballadors necessaris, motiu pel qual s’establirà, mitjançant un 

càlcul aproximat i en base a projectes de referència, tant la durada de les mateixes 

com el nombre d’obrers segons les característiques de cadascun. 

2. UNITATS BÀSIQUES 

Es tindran en compte com a unitats bàsiques mesurables aquelles que a continuació 

s’indiquen, amb l’expressió del seu nombre d’unitats: 

- m3 de moviment de terres (desmunt, terraplè, terra vegetal, etc.) 

- m3 de base de sòl seleccionat (2) 

- m3 de sòl estabilitzat tipus EST-3 

- Ton. de mescla bituminosa en capa de base 

- Ton. de mescla bituminosa en capa intermitja 

- Ton. de mescla bituminosa en capa de rodadura. 

-  m2 d’obra de fàbrica. 

- ml de barrera de seguretat. 

- ml de marca vial. 

- ml de drenatge longitudinal 

- ml de drenatge transversal 

- m2 d’hidrosembra. 

Per altra banda, les obres complementàries a la creació de la traça principal o aquelles 

obres que, trobant-se dins aquesta traça, representen estructures, es tractaran de 

forma conjunta. Aquestes unitats són: 

- Construcció del viaducte sobre el Torrent d’en Guilló. 

- Construcció del pas superior del carrer Serra d’Or. 

- Construcció del pas superior alternatiu al Camí de Sant Jeroni. 
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- Construcció del pas inferior del camí del Pla. 

- Construcció del pas inferior del camí de Sant Martí Sadevesa. 

Finalment, com a grans unitats indivisibles es tracten les connexions a la carretera 

existent, ja que s’executen un cop ja està avançat el tronc principal, i contenen 

cadascuna les diferents unitats bàsiques comentades anteriorment: 

- Rotonda d’inici 

- Rotonda final 

3. DIES ÚTILS DE TREBALL 

De la publicació de la Direcció General de Carreteres, del Ministeri de Foment, 

denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut els coeficients mitjos 

anuals del nombre de dies útils de treball, que són: 

- Formigons 0,936 

- Esplanacions 0,887 

- Àrids 0,941 

- Regs i tractaments 0,660 

- Mescles bituminoses 0,811 

Considerant que la mitja de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les 

diverses activitats els següents dies treballats per mes: 

- Formigons 21 x 0,936 = 20 dies 

- Esplanacions 21 x 0,887 = 19 dies 

- Àrids 21 x 0,941 = 20 dies 

- Regs i tractaments 21 x 0,660 = 14 dies 

- Mescles bituminoses 21 x 0,811 = 17 dies 

A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils per 

analogia amb les esmentades activitats. 

4. TEMPS PER ACTIVITAT 

A continuació es determinarà quin és el temps necessari per a realitzar cadascuna de 

les activitats contemplades per a l’execució del present Projecte. 

Per això s’ha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a l’Annex 19 -

Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb aquest últim, s’ha calculat la 

durada en dies (suposant que es treballen 8 hores diàries) de cada part de les obres i, 
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posteriorment, s’han aplicat els coeficients correctors presentats anteriorment per 

compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i imprevistes. 

4.1 Treballs previs i desviació dels serveis 

En primer lloc, cal considerar un dia de duració per a la signatura de l'Acta de 

Replanteig. A partir d'aquest moment es poden iniciar les obres referents a la 

construcció de la variant de Sant Pere de Riudebitlles. 

Primer de tot s’instal·larà la senyalització provisional d’obres a les diferents vies que es 

veuran afectades per l’obra que en un dia hauria d’estar fet. Al mateix temps s'iniciarà 

la implantació d’obra, o sigui, la preparació de les zones destinades a la ubicació de 

les instal·lacions i casetes d'obra (oficines, vestuaris, lavabos,...) i amb el 

condicionament dels terrenys destinats a l'apilament, l'emmagatzematge i el parc de 

maquinària. Aquestes tasques tindran una duració de 6 dies. Juntament amb aquestes 

tasques, començarà un primer replanteig de l’obra, que s’estima que tingui una durada 

de 5 dies. 

A continuació, la primera de les feines a realitzar un cop estan els equips i maquinaria 

instal·lats a la zona és la d'esbrossada. Cal esbrossar un total de 46.990,03 m3 i cada 

equip té un rendiment de 800 m2/h; utilitzant un equip serà necessari un total de 8 

dies. 

Cal incrementar aquesta durada 2 dies més per tal de poder combinar l'esbrossada 

convencional amb la retirada i emmagatzematge d'aquelles unitats de vegetació que 

es trobin al llarg de la traça i que hagin de ser trasplantades pel seu valor o interès 

ambiental. 

S'hauran de desviar els camins afectats per la traça de la carretera per tal de poder 

dur a terme la demolició dels trams afectats. S’inclou la creació de nous camins 

provisionals, així com els dels accessos a obra. Aquests treballs tindran una durada 

aproximada de 16 dies i es podrà iniciar 4 dies després del començament de 

l'esbrossada  

Per una altra banda, la desviació dels serveis afectats s'iniciarà conjuntament a la 

realització del desviament dels camins. S’han de reposar 5 serveis afectats, i per tant, 

s'ha considerat que la seva desviació suposarà un treball de 12 dies útils de durada. 

La durada total dels treballs previs i de la desviació de serveis és de 26 dies hàbils. 
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4.2 Moviment de terres 

Un cop la traça de la nova carretera es trobi lliure d'arbres i arbustos, ja es pot procedir 

a les operacions relacionades amb el moviment de terres. 

En primer lloc cal retirar i apilar la terra vegetal tant de les zones de desmunt com de 

les zones de futur terraplè. S'han de retirar un total de 9.398,01 m3 de terra vegetal, 

amb un rendiment mig de 73 m3/h; el que suposa una durada total de 16 dies. Aquesta 

tasca es realitzarà justament després de la finalització de les operacions d'esbrossada. 

Cal excavar en zones de desmunt un total de 87.042,79 m3, amb un rendiment dels 

equips de 132 m3/h, el que suposa un total de 83 dies de treballs utilitzant un grup de 

treball.  

Les operacions de terraplenat suposaran una durada de 63 dies utilitzant un equip, ja 

que s'han d'estendre 87.301,38 m3 i el rendiment és de 171 m3/h per equip. Malgrat 

això, com les terres provinent de l’excavació en desmunt es faran servir en el 

terraplenat, i per evitar apilaments de terres i càrregues i transports addicionals la 

duració real haurà de ser la mateixa que el desmunt més un parell de dies per acabar 

la compactació. Així doncs, la duració del terraplenat és de 85 dies. Aquesta duració 

per altra banda, no pot ser inferior a la construcció de les obres de fàbrica, és a dir, 

tant els passos inferiors com les obres de drenatge transversal. El terraplenat ha 

d’acabar també 5 dies després de finalitzar les obres de drenatge transversal. Aquest 

darrer condicionant fa que el terraplenat duri realment 99 dies. 

La durada total de les obres de moviment de terres és de 115 dies hàbils. 

4.3 Estructures 

Analitzant projectes similars i considerant la magnitud del present projecte, es pot 

estimar la duració de les feines relacionades amb l'execució de les estructures 

següents: 

- Construcció del viaducte sobre el Torrent d’en Guilló.   110 dies 

- Construcció del pas superior del carrer Serra d’Or.     30 dies 

- Construcció del pas superior alternatiu al Camí de Sant Jeroni.   30 dies 

- Construcció del pas inferior del camí del Pla.     20 dies 

- Construcció del pas inferior del camí de Sant Martí Sadevesa.   20 dies 

- Construcció de 2 passos de fauna       12 dies 
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Com la construcció del viaducte és una activitat crítica, aquesta tasca començarà just 

al acabar els treballs previs. Un primer pas superior començarà 15 dies després 

d’haver començat les operacions de desmunt lògicament amb un altre equip. Aquest 

segon equip executarà el segon pas superior quan acabi el primer. Un tercer equip 

s’encarregarà dels passos inferiors, començant el primer 10 dies després de començar 

el desmunt, en acabar executarà el segon, i posteriorment els passos de fauna, en què 

es trigarà 6 dies per a fer cadascun. En total les estructures tindran una durada de 110 

dies.

4.4 Elements de drenatge 

El drenatge transversal s’iniciarà un cop hagin començat les operacions de desmunt, i 

es finalitzaran les obres d’acord amb les operacions de terraplenat de cada zona. 

S'espera no obstant que aquestes obres siguin relativament lentes, ja que requereixen 

que les operacions de moviment de terres estiguin relativament avançades. S'estima 

una durada per a cada obra de drenatge transversal de 8 dies, incloent�els treballs de 

canalització de les aigües cap als col·lectors Com en els passos de fauna, al ser 

elements prefabricats de formigó, la seva execució és molt més ràpida. S’encarregarà 

d’executar les obres de drenatge, el mateix equip dels passos inferiors i passos de 

fauna. Per tant per al drenatge transversal seran necessaris 48 dies. 

Pel que fa al drenatge longitudinal, aquest s’iniciarà un cop estiguin finalitzades les 

operacions de terraplenat en coronació i el tot-ú estès. S'iniciaran mitjançant la creació 

de les rases drenants. Un cop les operacions de creació de l’esplanada hagin finalitzat, 

i abans que s’iniciïn les operacions de pavimentació, s’establiran els drenatges. Les 

cunetes es realitzaran un cop la rasant arribi a la cota prevista i posteriorment es 

col·locarà la vorada. Després es procedirà a l’execució de la cuneta de peu de 

terraplè, i finalment es construiran els baixants dels talussos. La tasca més significativa 

dels elements de drenatge és l'execució de la cuneta tipus TTR-15 al llarg de 2.065 m, 

amb un rendiment de 30 m/h, el que significa una durada de 9 dies hàbils. A això cal 

afegir-li l'execució de la rasa per al tub dren al llarg de 2.065 m amb un rendiment de 

38 m/h, suposant un total de 7 dies. També cal comptar amb els dies necessaris per 

executar els 1.540 m de cuneta trapezoïdal de peu de terraplè i de cap de desmunt 

amb un rendiment de 13 m/h, és a dir, 15 dies utilitzant un equip. Amb tot això es 

completen 31 dies de treballs en elements de drenatge longitudinal, però si es tenen 

en compte feines complementàries com la col·locació d'arquetes i baixants, es pot 

estimar una durada total de 39 dies hàbils.
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4.5 Ferms i paviments 

La planificació de l’obra es basa en l’aplicació de cadascuna de les fases de creació de 

l’esplanada i el paviment de forma continua en tot el tram, i independent entre elles. 

Així doncs per tal de crear la capa de tot-u artificial pels camins reposats i de sòl 

estabilitzat tipus 3 i sòl seleccionat tipus 2 pel tronc de la carretera caldrà que les 

operacions de terraplenat es trobin el més avançades possible. Així, s'ha decidit que 

aquestes tasques comencin una vegada s’hagi finalitzat el terraplenat, el que 

significarà que la plataforma tindrà continuïtat suficient per a estendre la capa de tot-u 

artificial. 

S’han de considerar els 8.226,85 m3 de sòl seleccionat (2) i de 7.823,65 m3 de sòl 

estabilitzat amb ciment S-EST(3) per a la formació de l’esplanada, amb un rendiment 

de 171 m3/h per equip. Per tant serà necessari la dedicació d’un equip durant 12 dies 

per a la formació de l’esplanada. 

S'han d'estendre un total de 6.115,36 m3 de tot-u-artificial corresponents a la formació 

de l’eix principal, amb un rendiment de 140 m3/h, el que suposa una durada total de 6 

dies. 

El paquet de capes de ferm es realitzarà un cop esteses les capes anteriors. Així, 

s’anirà capa per capa i alternant amb els regs adients. La duració d'aquestes feines 

s'estima amb els següents càlculs: 

- Reg d’imprimació ECL-1: 22.638,33 m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 7 dies 

- AC 22 base G: 5.506,57 t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 7 dies 

- Reg d’adherència: ECR-1d: 22.638,33 m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 7 dies 

- AC 22 bin S:  3.852,63 t / 122t/h / 8h/dia / 0,811 = 5 dies 

- Reg d’adherència ECR-2d-m: 22.638,33 m2 / 700m2/h / 8h/dia / 0,660 = 7 dies 

- BBTM-11B: 22.638,33 m2 / 1700m2/h / 8h/dia / 0,811 = 3 dies 

La durada total per les tasques d’estesa de la mescla bituminosa és de 36 dies. Aquest 

temps es pot reduir, ja que hi ha solapament entre les fases. Per tant, s’estima un 

temps de 24 dies per a estendre la mescla bituminosa. 

4.6 Senyalització 

Per a iniciar les operacions de senyalització s’ha considerat necessària la finalització 

de les operacions de pavimentació. 
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S’ha considerat que la instal·lació de les barreres de seguretat ha de ser prèvia al 

posicionament de les senyals verticals, mentre que la senyalització horitzontal resulta 

independent d’aquestes dues tasques. 

La senyalització horitzontal, les tasques de pintat de les marques viàries vindran 

determinades pel pintat de les línies de major longitud, que són les de 10 cm d'ample. 

Així, tindran una durada de: 

• Faixa 10cm: 6.812 m / 630m/h / 8h/dia / 0,811 = 2 dies  

Les tasques de col·locació de les barreres de seguretat vindran determinades per la 

instal·lació dels 1.417 m de barrera tipus BMSNA4/120b. Així, tindran una durada de: 

• BMSNA4/120b: 1.670 m / 20,75m/h / 8h/dia / 0,811 = 13 dies  

Les tasques de col·locació dels prètils tipus PXPJ6/1-14c seran de: 

• PXPJ6/1-14c: 380 m / 20m/h / 8h/dia / 0,811 = 3 dies 

Com aquestes dos activitats es poden solapar i les fan equips diferents, la duració de 

les barreres de seguretat i prètils durarà 13 dies 

Per altra banda, la instal·lació de la senyalització vertical pot durar uns 9 dies i 

començarà 5 dies després de començar les barreres de seguretat. 

La senyalització tant horitzontal com vertical, incloent les barreres de seguretat i prètils 

es pot realitzar en un total de 16 dies de treballs. 

4.7 Rotondes 

La realització de cadascuna de les rotondes comprèn la gran majoria de les tasques 

anteriors en petita quantitat, de poc volum, concentrades en un únic punt. És on s’ha 

d’encadenar millor les diferents tasques per tal de que no es demori la seva 

construcció. S’han d’acabar totes dues, com a molt tard uns 10 dies abans d’acabar 

les mesures correctores. Així doncs, realitzarem primer la rotonda 1 i després la 

rotonda 2, amb una duració cadascuna de 60 dies descomptant enrere. Per tant, la 

duració total de les rotondes és de 120 dies.

4.8 Mesures correctores 

La última etapa de l’obra serà la restauració de les zones afectades i aplicació de  les 

mesures correctores. L’estesa de terra vegetal començarà un cop estiguin les baixants 

dels talussos construïdes. S’han d’estendre 6810,02 m3 de terra vegetal, amb un 
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rendiment de 650 m3 al dia, suposa una durada de 11 dies. Posteriorment a l’estesa 

de la terra vegetal, es procedirà a realitzar la plantació arbustiva. S’han de plantar un 

total de 8.853 plantes aromàtiques, tant romaní com farigola, que amb un rendiment de 

625 plantes al dia, suposa una durada de 15 dies. Finalment es procedirà a la 

hidrosembra de les zones, amb una superfície total de 34.050,12 m2, que amb un 

rendiment de 5.500 m2 al dia, dóna una durada total de 7 dies. Com la plantació 

arbustiva es pot començar abans de finalitzar l’estesa de terra vegetal, la durada total 

de les mesures correctores és de 28 dies.

Finalment en el diagrama de barres es considera la Seguretat i Salut, Reducció 

d’Impacte Ambiental i Pla de Control de Qualitat, que tindran la mateixa durada que 

tota la obra.

5. DIAGRAMA DE BARRES 

Partint dels temps requerits que figuren en els diferents apartats anteriors s’ha realitzat 

el diagrama de barres que s’inclou al final del present annex, en el qual s’han 

representat les activitats principals de les obres.

S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, desenvolupant-se 

alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en determinats 

casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-se ( activitat 

predecessora). 

Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més exhaustiva, 

ien alguns casos les necessitats de l’obra poden implicar modificacions en els temps 

requerits, com ja s’ha tractat anteriorment en diferents punts. 

Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per al fi 

que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix l’Article 

63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al que 

ha de presentar el Contractista. 

Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjunt a continuació, el termini d’execució 

de l’obra és de 10 mesos (218 dies hàbils).
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APÈNDIX 1

DIAGRAMA DE GANTT
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té com objectiu estudiar, definir i valorar les expropiacions, 

ocupacions temporals i servituds de pas que són necessàries per a la construcció de la 

variant de la BP-2151 a Sant Pere de Riudebitlles.  

Per a la determinació de la inversió total que suposa l’execució de les obres objecte 

del present projecte, cal estimar el valor de l’expropiació dels terrenys ocupats. En el 

Document núm. 2 plànols, es mostren les superfícies dels diferents terrenys afectats.  

En la fase de disseny del traçat, s’ha intentat, com és lògic, que el disseny obtingut fos 

coherent amb l’ordenació del territori existent i que la seva afectació fos mínima 

respecte les zones amb diferents tipus de construcció: habitatges, urbanitzacions, 

polígons industrials, etc. 

 

2. 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 tasca comprèn una 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 

nou traçat de la carretera, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 

Per a la realització d’aquest projecte, però, no es disposa dels mitjans necessaris per 

fer un anàlisi exhaustiu dels terrenys que s’han d’expropiar. Un estudi complert 

presentaria un quadre amb tota la informació necessària corresponent al nom dels 

titulars de les finques, les qualificacions de les mateixes, la denominació de les 

parcel·les, la utilització que se’n fa (tipus de conreu en qüestió o si es tracta d’una finca 

improductiva, cas en que la compensació econòmica seria bastant inferior), i l’afectació 

de que és objecte (si es tracta d’una ocupació temporal per al desenvolupament de les 

obres o bé si es tracta d’una expropiació definitiva). 

En el nostre cas, doncs, davant la complexitat i dificultat de conèixer el nom dels 

propietaris i altres dades d’interès, s’ha fet una valoració econòmica global del que 

suposen les  afectacions del nou traçat de la variant i condicionament, definint un preu 

orientatiu que representi una aproximació vàlida a nivell d’aquest projecte. Tot i així al 

disposar del Pla Urbanístic dels dos municipis afectats per la construcció de la 

carretera, hi ha valors que s’han pogut aprofitar. 
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3. EXPROPIACIÓ FORÇOSA 

Per tal d’agilitzar l’ocupació temporal o definitiva dels terrenys afectats es preveu dur a 

terme una Expropiació Forçosa amb caràcter d’urgència per poder iniciar les obres. 

L'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència que necessàriament s'ha 

de tramitar per l'ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, obliga a 

iniciar la presa de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, amb el fi d'obtenir 

un plànol parcel·lari el més complet possible, que serveixi com a base per a tramitar 

l'esmentat expedient expropiatori.  

Aquesta labor comprèn una sèrie d'etapes que van des de conèixer la superfície física 

i real dels terrenys i la seva propietat, fins a l'ocupació dels mateixos, passant per una 

sèrie d'etapes intermèdies que van des de la definició geomètrica fins a l'aixecament 

d'Actes Prèvies, càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l'ocupació, Perjudicis 

per ràpida ocupació, i convenis per Mutu Acord de la valoració dels drets i béns 

afectats. 

Les referències legals relacionades amb l’Expropiació Forçosa són:  

- “Llei d’ Expropiació Forçosa” de 16 de desembre de 1954.  

- “Reglament de la Llei de Expropiació Forçosa”. Decret de 26 d’abril de 1957.  

- Real Decret 3288/1978 de 25 d’agost. Reglament de Gestió Urbanística.  

- Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, el qual aprova la refosa dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.  

- Real Decret 1093/1997 de 4 de juliol, el qual aprova les normes 

complementàries al “Reglamento para el ejercicio de la Ley Hipotecaria sobre 

Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”.  

- Ley 8/2007 del Suelo de 10 de Maig.  

- Llei 2/2002 de 14 de maig d’Urbanisme (Nova Llei d’Urbanisme de Catalunya)  

Les principals accions a realitzar en tota Expropiació Forçosa són:  

- Realitzar els plànols parcel·laris.  

- Aixecament de les actes prèvies a l’ocupació (donen per ocupades legalment 

les finques).  

- Negociació oficial: Actes de Pagament dels expedients de mutu acord i 

formulació de Fulls d’Apreu i al·legacions.  

- Remissió al Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa dels expedients sense mutu 

acord.  
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- Confecció d’expedients de pagament del límit de conformitat (en el casos 

necessaris).  

 

4. LÍNIA D’EXPROPIACIÓ 

 

Segons el Títol IV, Art. 24 de la Llei 7/1993 de carreteres, 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 3 metres d’amplària en les carreteres convencionals, mesurada aquesta 

distància des de l’aresta exterior de l’esplanació. En els casos en què s’hagin projectat 

cunetes de guarda en desmunt o de peu de talús en terraplè, l’aresta serà l’extrem del 

talús exterior de la cuneta. Per a ponts, viaductes, i altres obres similars, es fixa com 

aresta exterior de l’explanació la línia de projecció ortogonal de l’aresta exterior de les 

obres sobre el terreny. 

Pel que fa als serveis afectats, els criteris adoptats per a la reposició de les 

conduccions d’aigua i xarxes elèctriques són els que s’indiquen a continuació. 

- Servitud de pas subterrani: una franja d’un metre i mig a cada costat de l’eix de 

la conducció. 

- Ocupació temporal: una franja de cinc metres a cada costat de la conducció. 

Per la construcció dels camins, tant de reposició com de nova creació, s’expropiarà la 

superfície corresponent al camí, 5m, més un ample per cada costat de 1m en direcció 

perpendicular a l’eix, des de l’aresta exterior de l’explanació. 

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 

d’aquesta. 

La línia d’expropiació, que ens marca els límits dels terrenys a expropiar, es defineix 

com l’envolupant de totes les línies d’expropiació així definides. 

 

5. DESCRIPICIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 

 

Els terrenys a expropiar per a la construcció de la variant BP-2151 a Sant Pere de 

Riudebitlles, estan situats dins del mateix terme municipal. La majoria dels terrenys 

afectats estan classificats al planejament urbanístic com a sòls no urbanitzables, més 

concretament com a sòl agrícola. Aquests terrenys afectats es poden localitzar als 

plànols del Document núm 2. Plànols del present projecte. 
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La rotonda d’inici està ubicada en sòl no urbà del municipi adjacent de Torrelavit. La 

variant continua en sòl no urbà d’aquest municipi fins el PK 0+450, on entra en sòl no 

urbà de Sant Pere de Riudebitlles. La carretera va entrant i sortint d’un i altre terme 

municipal sempre en sòl no urbà fins arribar al PK 1+950, just passat en Torrent d’en 

Guilló, on entra en sòl urbà de Sant Pere de Riudebitlles fins arribar a la rotonda final 

que també es troba en aquest tipus de sòl. En cap moment queda afectat sòl 

urbanitzable de cap dels dos municipis 

Està previst que els terrenys de domini públic pertanyents a diferents administracions 

siguin posats a disposició de la Diputació de Barcelona (terrenys de tipus "vial")  i dels 

ajuntaments de Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit a un cost de 0,00 €. 

Pel que fa als terrenys de propietat particular es procedirà a la seva expropiació per tal 

d’aconseguir la seva disponibilitat a l’hora d’iniciar els treballs. 

 

6. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 

  

La superfície total a expropiar de forma permanent, inclosos els 3 metres a banda i 

banda de l’aresta d’explanació, i l’espai necessari per reposar els camins adjacents a 

la traça de la carretera, és de 62.746,52 m2. D’aquest total de superfície de 

l’envolupant de totes les línies d’expropiació, el 8,75%, que representen 5.492,44 m2, 

pertany a sòl urbà industrial. 

De les informacions recollides i ponderant-ho amb els diferents aprofitaments 

existents, podem estimar un preu mig per al sòl no urbà de 1,8 €/m2. Pel que fa al sòl 

urbà s’ha estimat un preu mig de 18,00 €/m2. Com aquests preus es prenen de forma 

estimativa, cal destacar que la valoració dels terrenys que a continuació s’exposa no té 

caràcter vinculant. 

Les superfícies a expropiar, així com el cost total de les expropiacions queda reflectit 

en la Taula A14.1. 

 

Sòl a expropiar Superfície (m 2) Preu (€/m 2) Import (€) 

Sòl no urbà 57.254,08  1,80 103.057,34 

Sòl urbà  5.492,44 18,00 98.863,92 

TOTAL : 62.746,52  201.921,26 

 

Taula A14.1. Cost de les expropiacions permanents. 
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El cost en concepte d’ocupació permanent s’haurà d’incloure al pressupost per al 

coneixement de l'administració. 

 

7. OCUPACIONS TEMPORALS 

 
Les ocupacions temporals considerades estan motivades per la necessitat de disposar 

de terrenys per ubicar els diferents serveis durant el procés d’execució de l’obra:  

- Instal·lacions per al personal que treballi a l’obra.  

- Parc de maquinària.  

- Dipòsit de materials i acopi de terres.  

- Traçats per al desviament temporal del trànsit.  

- Ampliació de camins existents.  

- Accessos a la traça. Servituds de pas i ocupacions temporals per canvi de 

serveis.  

En general són tots aquells serveis necessaris per la correcta execució de les obres, i 

per un període generalment igual a la duració de la mateixa.  

Per a situar les instal·lacions del personal, el parc de maquinària i el dipòsit de 

materials s’escullen terrenys confrontats a la traça, de manera que s’ocupen terrenys 

que s’expropien. 

Com el seu nom indica, aquestes ocupacions no seran permanents com les 

expropiacions quantificades anteriorment objecte d’aquest annex. En aquest sentit, els 

terrenys s’ocupen de manera temporal per posteriorment ésser revertits al propietari 

particular.  

Tanmateix, la cessió temporal o lloguer d’aquests espais té un cost per unitat cedida, 

el qual lògicament és inferior al cost total d’expropiació. En aquest sentit, es considera 

per al present projecte un cost unitari d’ocupació temporal aproximadament un 33,3% 

del cost total d’expropiació del terreny. Per tant les expropiacions temporals de sòl no 

urbà tenen un cost de 0,60€/m2. 

Aquest cost unitari s’ha d’aplicar a les diferents superfícies previstes d’ocupació 

temporal, les quals s’estimen en:  

- 3000 m2 en concepte d’apilament i emmagatzematge.  

- 1500 m2 en concepte de zona per a la ubicació d’instal·lacions i casetes 

d’obra. 
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També s’ha tingut en compte l’espai necessari per poder restituir els serveis afectats, 

tant la ocupació temporal com la servitud de pas. En el cas de la reposició d’un servei  

a la mateixa ubicació original, no es té en compte la servitud de pas, per considerar-ne 

que aquesta ja existeix, però sí la ocupació temporal prevista durant les obres de 

reposició del servei. 

Referent a les ocupacions temporals dels serveis afectats cal dir que s’adopta una 

franja de 3m a banda i banda, tant de canonades d’aigua soterrades com per a línies 

de aèries elèctriques tant de baixa com de mitja tensió. Al ser una ocupació temporal 

el cost d’expropiació és novament el 33,3% del valor d’expropiació permanent. 

La totalitat de superfície necessària per les ocupacions temporals referents a canvis de 

serveis és de 1.740 m2, d’on 390 m2 provenen de sòl urbà (línia mitja tensió 2, LMT2). 

Pel que fa referència a les servituds de pas, el desviament d’un servei dóna lloc a una 

servitud de pas que es valorarà com un 20 % del valor del terreny si el desviament és 

aeri i un 40 % del valor si és subterrani. 

S’adopta d’amplada de servitud de pas una franja de 1m a banda i banda per a 

canonades d’aigua soterrades, i per a línies elèctriques aèries de baixa tensió, i de 8m 

a banda i banda per a línies elèctriques aèries de mitja tensió.  

La totalitat de superfície necessària per a les servituds de pas dels serveis és de 2.120 

m2, dividint-se en 1.040 m2 per a servitud aèria en sòl urbà, en 1.000 m2 per a 

servitud aèria en sòl no urbà i en 80m2 per a servitud subterrània en sòl no urbà. 

 A continuació es mostra una taula resum descrivint els serveis afectats i l’àrea 

necessària a expropiar: 

Expropiacions temporals Superfície (m 2) Preu (€/m 2) Import (€) 

Ocupacions temporals sòl urbà 390 6,00 2.340,00 

Ocupacions temporals sòl no urbà 5.850 0,60 3.510,00 

Servituds de pas aèria sòl urbà 1.040 3,60 3.744,00 

Servituds de pas aèria sòl no urbà 1.000 0,36 360,00 

Servituds de pas sbterrània sòl no 
urbà 80 0,72 57,60 

COST TOTAL EXPROPIACIONS TEMPORALS:  10.011,60 

 
  Taula A14.2. Cost de les expropiacions temporals 

El cost en concepte d’ocupació temporal s’haurà d’incloure al pressupost per al 

coneixement de l'administració. 
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8. RESUM DE LES VALORACIONS 

Amb les dades obtingudes als apartats anteriors, podem obtenir un pressupost 

aproximat del que costaran les expropiacions i ocupacions temporals.  

En la taula següent es resumeixen les diferents valoracions realitzades i el cost que 

suposen: 

 
Concepte Superfície (m 2) Preu (€/m 2) Import (€) 

Expropiació sòl rústic 57.254,08 18,00 103.057,34 

Expropiació sòl urbà  5.492,44  1,80 98.863,92 

Ocupacions temporals 6.240,00 6,00/0,60 5850,00 

Servituds de pas 2.120,00 3,60/0,72/0,36 4161,60 

COST TOTAL EXPROPIACIONS : 211.932,86 
 
  Taula A14.3. Pressupost estimat de les expropiacions 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest annex té per objectiu descriure i valorar les afeccions als serveis causades per 

l’execució del Projecte Constructiu de la variant de la BP-2151 a l’alçada de Sant Pere 

de Riudebitlles. 

Per tal de dur a terme aquesta tasca, cal realitzar una recopilació de les instal·lacions i  

serveis que es veuran afectats en la execució de les obres i plantejar un possible 

desviament del servei o reposició. La investigació realitzada per a obtenir la informació 

necessària per a la redacció d’aquest annex s’ha basat en visites de camp.  

A continuació es descriuen els principals serveis existents a llarg de la traça de la 

carretera i susceptibles de ser afectats, tant per la ocupació de terrenys on s’ubiquen, 

com indirectament per necessitats constructives. 

Si s’afecta algun servei durant l’execució, cal preveure amb antelació a l’execució un 

trasllat o reposició del mateix, sempre de manera consensuada amb la companyia 

subministradora del servei. 

Finalment amb les dades recollides s’ha confeccionat una taula amb la descripció del 

servei, companyia al qual pertany, posició en la traça, i una valoració econòmica 

aproximada del cost de la reposició o trasllat del mateix. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

 

A continuació s’exposen els serveis que es veuran afectats i les empreses a qui 

pertanyen o que els gestionen: 

- Línies elèctriques de mitja i baixa tensió  ENDESA DISTRIBUCIÓN 

- Línies telefòniques    TELEFÓNICA  

- Aigua      CASSA 

Cal destacar que cadascuna de les afeccions haurà de ser solucionada abans de l’inici 

de les obres referents als treballs previs i moviment de terres del tram de carretera 

afectat, per evitar els possibles accidents de la maquinària durant els treballs de 

moviment de terres. 

Així, en cas d’afectar-se algun del serveis durant l’execució de les obres, es procedirà 

al trasllat i/o reposició del mateix d’acord amb la companyia corresponent. 
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A continuació s’indiquen les afectacions del traçat i les actuacions que es consideren 

adequades per tal de reposar els serveis. Es detalla, per a cada servei afectat, la 

companyia propietària del mateix, el PK, l'eix en qüestió, una breu descripció del 

mateix i una també breu descripció de la solució proposada. 

S’ha de tenir en compte que la numeració de les afectacions ve determinada pel PK en 

el qual esdevé. 

 

2.1 Línies elèctriques 

Les línies elèctriques existents pertanyen a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN.La 

companyia disposa en el municipi de línies de Mitja, Baixa i Alta Tensió. Les línies 

d’Alta Tensió discorren pel nord del municipi i per tant no es veuen afectades per la 

traça de la nova variant de la carretera. 

Els treballs de desconnexió de les línies i posterior connexió, els haurà de realitzar una 

empresa instal·ladora homologada. 

Al llarg de la traça de la carretera s’ha localitzat dues línies de mitja tensió i una de 

baixa tensió. Els detalls, ubicació i característiques de les tres afeccions es detallen a 

continuació: 

SERVEI AFECTAT: LBT 

• Companyia afectada: ENDESA DISTRIBUCIÓN 

• P.K. 0+675 

• Descripció: Línia aèria de baixa tensió amb suports de fusta. 

• Longitud: 80 m 

SERVEI AFECTAT: LMT1 

• Companyia afectada: ENDESA DISTRIBUCIÓN 

• P.K. 0+420 

• Descripció: Línia aèria de mitja tensió amb torres metàl·liques 

• Longitud: 45 m 

SERVEI AFECTAT: LMT2 

• Companyia afectada: ENDESA DISTRIBUCIÓN 

• P.K. 1+940 

• Descripció: Línia aèria de mitja tensió amb torres metàl·liques 

• Longitud: 65 m 
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Les tres línies afectades es soterraran per sota de l’explanada de la variant. Pel tram 

de calçada s’executaran passatubs amb PE de diàmetre 160 mm. Quan no es trobi 

sota calçada, es farà una rasa pels cables i es reomplirà amb sorra de granulometria 

fina per no malmetre els cables. Trenta centímetres per sobre els cables s’hi 

col·locaran plaques metàl·liques amb inscripció de risc elèctric, mentre que a 80 

centímetres dels tubs, s’hi col·locarà una cinta groga indicant el pas de línies de mitja i 

baixa tensió. 

 

2.2 Línies telefòniques 

Les línies telefòniques existents pertanyen a la companyia TELEFÓNICA S.A., i afecta 

a la xarxa urbana aèria, formada per cables de parells de diversos calibres, estesos en 

pals de fusta. 

Segons l’acord vigent, l’Administració és la que s’encarrega de l’obra civil per al 

desviament, mentre que la companyia, en aquest cas TELEFÓNICA S.A., és la 

responsable dels treballs mecànics i del nou cablejat. 

Al llarg de la traça de la carretera s’ha localitzat una única línia de telèfon que va a una 

desena de cases que hi ha al sud de la variant. Els detalls, ubicació i característiques 

d’aquesta única afecció es detalla a continuació: 

SERVEI AFECTAT: LT1 

• Companyia afectada: TELEFÓNICA S.A 

• P.K. 0+660 

• Descripció: Línia aèria amb suports de fusta 

• Longitud: 60 m 

La línia afectada es soterrarà per sota de l’explanada de la variant. S’executaran 

passatubs amb PE de diàmetre 110 mm. Els tubs s’embeuran en formigó per fer un 

prisma. 

 

2.3 Canonada d’aigua 

Hi ha una única canonada d’aigua afectada per la traça de la nova variant i pertany al 

grup CASSA. Es tracta de d’una canonada de 75 mm de diàmetre que abasteix aigua 

a una desena de cases al sud de la variant al llarg de la les masies que queden més 

separades del nucli urbà, i va propera al camí del Pla. 
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Segons l’acord vigent, l’Administració és la que s’encarrega de l’obra civil per al 

desviament, mentre que la companyia, en aquest cas Grup CASSA, és la responsable 

de la reposició de la canonada. 

Els detalls, ubicació i característiques de l’afectació es detalla a continuació:  

SERVEI AFECTAT: CA 

• Companyia afectada: Grup CASSA 

• P.K. 0+685 

• Descripció: Canonada d’aigua de 75 mm de diàmetre 

• Longitud: 40 m 

Les canonada d’aigua afectada es soterrarà per sota de l’explanada de la variant. Pel 

tram de calçada s’executaran passatubs amb PE de diàmetre 250 mm. Quan no es 

trobi sota calçada, es farà una rasa per les canonades i es reomplirà amb sorra de 

granulometria fina per no malmetre les canonades. A vuitanta centímetres per sobre 

de les canonades s’hi col·locarà una cinta blava indicant el pas de les canonades 

d’aigua. 

 

2.4 Canalitzacions de gas 

Al llarg de la traça de la nova carretera no s’hi han localitzat canalitzacions de gas 

natural. Per tant no es considera un servei afectat.  

 

2.5 Localització dels serveis afectats 

Al Document Núm. 2 – Plànols (16 – Serveis Afectats) s’adjunten plantes amb la 

ubicació dels serveis afectats descrits en aquest annex, per permetre la seva 

localització en el terreny.  

 

3. VALORACIONS ECONÒMIQUES 

 

La valoració de les diferents unitats que formen les variants dels serveis afectats s’ha 

realitzat establint unes despeses mitjanes per a cada tipus de servei, d’acord amb les 

informacions obtingudes de les companyies propietàries, dels catàlegs de les 

empreses fabricants o bé subministradores i dels quadres de preus de la construcció 

actualitzats. 
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Els costos unitaris per al soterrament de les diferents línies són: 

• Línia telefònica: 63 €/m 

• Línia elèctrica de baixa tensió: 67,2 €/m 

• Línia elèctrica de mitja tensió: 262,5 €/m 

• Canonada d’aigua: 17,88 €/m 

La valoració de la reposició dels serveis afectats queda inclosa dintre del pressupost 

general mitjançant una partida alçada. 

A continuació, mostrem una taula on s'especifica els diferents amidaments i els costos 

que comporta cada una de les afeccions: 

 
Servei afectat Localització Longitud (m) Preu (€/m) Cost (€) 

LBT PK 0+675 80 67,20 5.376,00 

LMT1 PK 0+420 45 262,50 11.812,50 

LMT2 PK 1+940 65 262,50 17.062,50 

LT PK 0+660 60 63,00 3.780,00 

CA PK 0+685 40 17,88 715,20 

COST TOTAL SERVEIS AFECTATS:  38.746,20 
    

Taula A15.1. Resum cost reposició serveis afectats 
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1. INTRODUCCIÓ 

Davant la creixent sensibilitat social envers la preservació del medi ambient, i davant la 

constatació que aquests tipus de projecte afecten en gran mesura al mateix, l’Estudi 

d’Impacte Ambiental ha pres molta importància en els darrers temps, esdevenint un 

dels annexes més importants de qualsevol projecte d’obra civil. 

Les obres del projecte de la variant a la carretera BP-2151 al seu pas pel municipi de 

Sant Pere de Riudebitlles han de respectar i preservar al màxim possible el medi 

ambient del què s’envolta. No ha d’afectar zones de gran valor ecològic, i les altres 

zones afectades ho han de ser en el menor grau possible, fent que la variant quedi 

intregrada en el seu entorn, i no simplement sobreposada. 

Per aconseguir-ho, en l’Estudi d’Impacte Ambiental, primer s’estudia el medi inicial de 

la zona del projecte en totes les seves vessants (medi físic, biòtic i humà). 

Seguidament, s’identifiquen i s’avaluen els diferents impactes que les obres poden 

ocasionar-li. Tot seguit, es descriuen les mesures correctores per evitar, disminuir o 

corregir aquests impactes sobre el medi. I finalment s’elabora un pla de vigilància 

ambiental que servirà per mesurar en les diferents fases de l’obra els impactes que 

s’estan causant sobre el medi ambient, i controlar l’aplicació de les mesures 

correctores. Concretament, la metodologia a seguir per la elaboració de l’Estudi 

d’Impacte Ambiental, en ordre cronològic i temàtic és: 

- Estudi de l’Estudi informatiu del projecte. 

- Estudis de camp i bibliogràfics del medi físic, biòtic i humà de l’estat inicial del 

territori afectat pel projecte. 

- Determinació dels impactes del projecte. 

- Determinació i relació dels factors del medi impactats. 

- Anàlisi i avaluació dels impactes previstos. Propostes per evitar o corregir 

aquests impactes. 

- Elaboració del programa de vigilància ambiental que ha de verificar els 

impactes i controlar l’aplicació de les mesures correctores. 

- Valoració de les mesures correctores 

- Síntesi de tot el procés. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

El marc normatiu a aplicar en els estudis d’impacte ambiental és molt extens, davant 

de com ja s’ha comentat, la importància creixent que han adquirit. Hi ha legislació al 

respecte en 3 nivells d’administració: 
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En el marc de la Unió Europea: 

- Directiva del Consejo (85/337/CEE) de 27 de junio de 1985 relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

-  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativo a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Directiva 97/62/CEE del Consejo de 17 de octubre de 1.997, por la que se 

adopta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la 

Conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 

- Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la cual se modifica 

la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

En el marc de l’Estat Espanyol: 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Julio de 1986, de evaluación de 

impacto ambiental. BOE núm. 155, de 30.06.86 

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de setiembre, por el que se aprueba el 

reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 

Julio, de evaluación de impacto ambiental. BOE núm. 239, de 05.10.88 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, 

de 28-6-1986 (RCL 1986\2113), de evaluación de impacto ambiental. 

- Ley 4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de 

Flora y Fauna Silvestres. 

- Real Decreto 1997/1995, 7 de diciembre, por el que se establecen medidas ara 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

En el marc de la Generalitat de Catalunya: 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais 

d’Interès Natural. 

- Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de 

desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. 

- Decret legislatiu 11/1994 de 26 de juliol pel qual s’adequa la Llei 12/1985, de 

13 de juny d’espais naturals. 
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- Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació de l'impacte ambiental de 

Presidència de la Generalitat de Catalunya. (Derogat parcialment per la Llei 

3/1998). 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

D'acord amb les disposicions del tractat de la CEE en la Directiva 85/337 del 27 de 

juny, l'Estat espanyol assumeix competències en matèria de medi ambient. A la 

Directiva 97/11, entre d’altres, es procedeix a l’ampliació dels projectes subjectes a 

l’avaluació d’impacte ambiental, definint 21 categories de projectes davant les 9 que 

s’exposaven a la Directiva 85/337. 

El dret comunitari sobre medi ambient ha adquirit rang constitucional, imposant-se 

sobre la normativa dels Estats membres. La incorporació d'aquestes Directrius 

comunitàries a l'Estat espanyol s'ha dut a terme mitjançant el Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental, i el Reglament 

corresponent Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de setembre, pel que 

s'aprova el reglament per al'execució del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

Posteriorment, aquest Real Decreto Legislativo ha estat modificat per dues 

disposicions més, que són el Real Decreto Ley 9/2000 i la Ley 6/2001. 

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya, fent ús de la potestat legislativa que li 

confereix la Constitució i l'Estatut, ha desenvolupat la normativa estatal i comunitària 

mitjançant el Decret 114/1988, de 7 d'abril d'avaluació d'impacte ambiental, 

parcialment derogat per la Llei 3/1998 i les posteriors modificacions a aquesta llei, que 

són la Llei 1/1999 i la Llei 13/2001. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats 

en forma d’annex a la legislació anteriorment esmentada. A la Ley 6/2001, a l’annex 1 

de “Proyectos contemplados”, es defineix el grup 6 com a “Proyectos de 

Infraestructuras”, en el que s’hi podria incloure la carretera objecte del present estudi 

d’impacte ambiental. 

Tot i això, a la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres “destaca, en aquest 

sentit, l’objectiu de la Llei de garantir la integració dels valors mediambientals en la 

presa de decisions amb incidència sobre el territori, i de vetllar per la integració 

paisatgística i ecològica de la xarxa viària en el seu entorn”. 
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El present estudi d'impacte ambiental s'ajusta, pel que fa a l’estructura del mateix, a la 

legislació catalana, segons contingut del Decret 114/1988, fent una identificació, 

caracterització i avaluació dels possibles impactes que es poden produir a l’entorn on 

es preveu el traçat de la variant. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

3.1 Dades del projecte 

Els objectius i característiques fonamentals de la carretera que s’ha de construir són: 

- Funcionalitat de la via: Variant de la carretera BP-2151 al terme municipal de 

Sant Pere de Riudebitlles dins la comarca de l’Alt Penedès. Es tracta d’una 

carretera de nova construcció que portarà els vehicles de pas per fora del casc 

urbà per reduir el trànsit rodat pel centre del poble, i els problemes que aquest 

ocasiona. 

- Longitud aproximada: 2.125 m 

- Termes municipals afectats: la traça es troba dins els termes municipals de 

Sant Pere de Riudebitlles i de Sant Martí Sarroca. 

- Tipus de carretera que es projectarà: carretera convencional 1+1. 

- Velocitat del projecte: 80 km/h. 

- Tipus de terreny: ondulat. 

- Secció tipus: 7/10 ( 2 carrils de 3,5m i 2 vorals de 1,5m) 

Un cop realitzada la primera visita de camp i obtinguda la informació bàsica sobre 

espais o figures de patrimoni protegides per la legislació s’ha optat per acceptar el 

recorregut que finalment s’havia adoptat després de l’estudi de les alternatives 

efectuant en l’Annex 5 - Estudi d’Alternatives. 

El traçat de la nova carretera de 2.125 metres discorre al sud del municipi de Sant 

Pere de Riudebitlles. La traça travessa terrenys de conreu classificats com a sòl rústic, 

i creua diversos camins local, d’accés als camps i masies situades fora del nucli urbà 

del municipi. 

Els principals encreuaments que supera la variant s’exposen en el quadre següent, tot 

especificant la solució adoptada: 

 

 

 



Annex 16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 

10 

 

PK Via intersectada Solució adoptada 

PK 0+00 Carretera BP-2151 Rotonda 

PK 0+450  Carrer Serra d’Or Pas superior 

PK 0+680 Camí del Pla Pas inferior 

PK 0+990 Caní de Sant Martí Sadevesa Pas inferior 

PK 1+140 Camí alternatiu Sant Jeroni Pas superior 

PK 2+125 Carretera BP-2151 Rotonda 
 

Taula A16.1. Encreuaments de la variant 

No hi ha cap intersecció de la nova carretera amb els camins existents, ja que al 

tractar-se de camins de menor entitat, no s’ha considerat oportú l’accés directe a la 

nova via, amb el risc afegit que comporta. La traça s’ha fet permeable i per tant s’hi 

han dissenyat dos passos inferiors i un passos superiors, per permetre el pas de 

vehicles d’un costat a l’altre, i s’han restituït els camins rurals més importants i s’han 

redirigit cap a les noves infraestructures que s’han projectat. 

Finalment, per a dur a terme la definició del traçat geomètric de la carretera, s’han 

realitzat successius tempteigs tenint en compte la geometria en planta, en alçat (perfil 

longitudinal) i els moviments de terres corresponents adequant-se als condicionants 

tècnics indicats a la normativa corresponent (Norma 3.1 IC de Traçat) així com a la 

realitat física que caracteritza a la zona on s’ubiquen els nous vials. 

Els pendents dels desmunts i terraplens son 3H:2V atenent al que s’ha exposat a 

l’Annex 3 - Geologia i Geotècnia. A més a més, d’acord a l’estudi d’hidrologia i 

drenatge que s’ha efectuat a l’Annex 4 - Climatologia, hidrologia i drenatge, es 

resumeixen tot seguit les obres de drenatge transversal que son necessàries: 

Obra de drenatge PK Conca Solució 
1 0+045 1 Tub circular de diàmetre 2m 

2 0+165 2 Tub circular de diàmetre 2m 

3 0+630 3 Calaix rectangular de 3x2m 

4 0+830 4 Tub circular de diàmetre 2m  

5 0+890 5 Tub circular de diàmetre 2m 

6 1+640 6 Tub circular de diàmetre 2m 
 

Taula A16.2. Obres de drenatge 

La resta d’annexes que conformen aquest projecte ens defineixen altres 

característiques de l’obra (secció estructural, obres de fàbrica, reposició de camins, 

etc.) que també donen informació necessària per avaluar l’impacte d’aquesta sobre el 

medi sobre el qual s’està projectant. 
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3.2 Accions del projecte 

Les accions del projecte són aquells treballs i/o operacions de la nova carretera que 

poden interaccionar amb el medi ocasionant canvis, alteracions o modificacions que 

poden ser positives, però sobretot són negatives. És imprescindible, a aquest nivell de 

l’estudi tenir presents les accions que poden produir els impactes considerats més 

endavant. Les accions lligades a l’execució del projecte es poden classificar en dos 

grups: 

- Accions lligades a l’execució del projecte en fase de construcció. 

- Accions associades a la explotació de la infraestructura. 

Totes les accions implicades en aquestes dues fases seran detallades al quart apartat, 

posteriorment a la definició del medi on s’executa el projecte. D’aquesta manera, 

coneixent prèviament les característiques del medi, es podran avaluar els impactes de 

dites accions. 

 

4. ESTUDI DE L’ESTAT INICIAL DEL MEDI 

 

Conèixer l’estat inicial del medi ambient de la zona afectada per la carretera és 

fonamental per poder definir els possibles impactes que la construcció i explotació de 

la nova via pugui provocar. L’estudi i la catalogació dels diversos elements de què es 

compon el medi de la zona han de permetre prendre les mesures de prevenció i 

correcció necessàries que permetin minimitzar les possibles afeccions. 

 

4.1 El medi físic 

4.1.1 Situació geogràfica 

Sant Pere de Riudebitlles es troba al nord de la comarca de l’Alt Penedès. Aquesta 

comarca amb capital a Vilafranca del Penedès, limita amb la comarca de l’Anoia pel 

nord, amb el Baix Llobregat per l’est, amb el Garraf pel sud, i amb el Baix Penedès i 

l’Alt camp per l’oest. Està formada per 27 municipis i té una superfície de 592,77 

quilòmetres quadrats.  

Sant Pere de Riudebitlles és un municipi de poca extensió, 5,38 km2, que es troba 

situat al nord de la comarca. Limita al nord amb Cabrera d’Anoia de la comarca de 
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l’Anoia i amb Mediona, a l’est i al sud amb Torrelavit, i a l’oest amb Sant Quintí de 

Mediona. 

 

Figura A16.1 Localització de la comarca de l’Alt Penedès 
 i del municipi de Sant Pere de Riudebitlles. 

 

El municipi es troba a la falda de la Serralada Prelitoral, en el punt d’inflexió entre la 

Plana de Vilafranca del Penedès i la Serra de Gramar. La orografia es bastant planera, 

tot guanyant alçada cap al nord. El nucli urbà està situat a una altitud de 246 metres a 

la part sud-est del terme municipal, per on travessa el riu de Bitlles, on hi van a parar 

diferents torrents com el torrent d’en Guilló o el torrent del Turró. El límit nord del terme 

municipal coincideix amb la línia de carena que marca la divisió entre la conca fluvial 

del riu Bitlles i la del Riu Anoia. 

 

4.1.2 Geologia i geomorfologia 

A la comarca de l’Alt Penedès, pel que fa referència a unitats morfoestructurals, es pot 

parlar de 3 formacions. La més important és la Depressió Litoral Catalana que la 

recorre de nord-est a sud-oest. Aquesta depressió, anomenada també anomenada La 

Plana a l’Alt Penedès, és una franja entre muntanyes que presenta una topografia amb 

superfícies de poc o nul pendent, són planes ondulades entre 200-300 metres sobre el 

nivell del mar,  i és per on passen les grans infraestructures de comunicació.  

Envoltant la Depressió Litoral Catalana a l’Alt Penedès, al sud, trobem la segona 

formació que és la Serralada Litoral Catalana, amb el massís del Garraf, les serres de 

l’Ordal, Olèrdola, i el massís del Puig de l’Àliga. Al nord hi trobem la tercera formació 

principal que és la Serralada Prelitoral Catalana, amb la serra d’Ancosa, les serres de 

Mediona, de Font-Rubí, i el massís de Montmell.   
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Figura A16.2 Esquema de relleu de L’Alt Penedès. 
 

Sant Pere de Riudebitlles es troba a la Depressió Central Catalana, però molt proper a 

la Serralada Prelitoral, a les serres de Mediona. 

La Depressió Prelitoral Catalana és una  de les grans unitats de relleu de Catalunya. 

Situada entre les dues Serralades Costaneres catalanes, la Serralada Litoral i la 

Serralada Prelitoral, que la flanquegen pel sud-est i el nord-oest, respectivament, 

forma un corredor natural entre ambdues d'uns 100 km de llarg i uns 20 km d'amplada. 

La depressió comprèn les comarques naturals del Vallès i el Penedès, així com part 

del Baix Llobregat, i la travessen alguns rius que s'han obert pas a través de les 

principals falles de la serralada Litoral, com el Foix, el Llobregat, el Besòs i la Tordera. 

L'origen de la depressió és tectònic i correspon a un bloc enfonsat en relació als que 

formen les dues serralades.  

La Depressió Prelitoral Catalana està composada per quatre compartiments d'evolució 

relativament autònoma. El bloc del Camp del Penedès es troba omplert per uns dos 

milers de metres de dipòsits miocènics, plegats a les vores, on entren en contacte amb 

conglomerats al nord i amb calcàries al massís de Garraf. 

Així doncs, la plana de la comarca està bàsicament formada per sediments del 

Quaternari  que comprenen la major extensió dels termes municipals de Vilafranca del 

Penedès, Pacs del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet del Penedès, Les 

Cabanyes, etc, els quals són dipositats damunt d’uns altres sediments miocènics que 

emergeixen en bona part dels termes de Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de 
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Mediona, Subirats, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida i el Monjos, Vilobí del 

Penedès, El Pla del Penedès, Puigdàlber, etc. 

 

Figura A16.3. Mapa geològic de l’Alt Penedès. 

 

Pel que fa referència a la geomorfologia, les formes del relleu constitueixen un 

complex entramat geomorfològic que és el resultat, per un costat, del dinamisme intern 

(diferents fases tectòniques d’intrusions marines), i per l’altre de la feina modeladora 

de les forces externes que actuen des de l’atmosfera (agents atmosfèrics, processos 

d’erosió climàtics, etc.) i de la hidrosfera (corrents fluvials, torrencials, etc.). 

Al llarg d’una història geològica que ha conegut el pas de molts milions d’anys, s’han 

succeït períodes d’orogènesi, una alternança de fases de compressió i distensió 

tectònica, on s’han aixecat i format els relleus muntanyencs i de sedimentació, 

respectivament a cada fase. 

D’aquesta manera, s’han format estructures geològiques com són els diferents tipus de 

plegaments que s’observen en els sistemes muntanyencs (Serralada Litoral i Prelitoral) 

i la formació de conques deprimides reomplertes de sediments amb disposició 

predominantment horitzontal (Depressió Central). 
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Les diferents litologies presents a la zona d’estudi, han evolucionat de forma diferent 

davant l’erosió en funció de les seves propietats físiques i químiques, de tal manera 

que a l’actualitat, els diferents àmbits litològics de la regió ofereixen paisatges 

rarament diferenciats. Per altra banda, les condicions climàtiques que s’han succeït al 

llarg de la historia geològica han estat molt diferents, produint-ne també diversos 

sistemes morfogenètics que han produït una gran varietat de formes heretades del 

passat, de les que perduren amb més força les resultants de les èpoques àrides i 

seques del final del Terciari i de les etapes més fredes del Quaternari. 

La zona objecte d’estudi, per on discorre la traça, correspon a una morfologia que 

situaríem entre suau i ondulada. Cal destacar, però pendents de terreny superior al 

20% en uns petits pujols al sud del municipi, i tot el voltant del riu Bitlles i del torrent de 

Guilló. Aquests cursos fluvials queden deprimits respecte la resta del territori, ja que 

han excavat el sòl del miocè, i en el cas del Bitlles, a més, ha format meandres. 

 

4.1.3 Climatologia 

A grans trets, el clima de la comarca de l’Alt Penedès és mediterrani continental amb 

estius secs i calorosos i hiverns temperats, amb temporades força plujoses amb 

l’acabament d’ambdues estacions. A continuació es concreten les principals 

característiques de la climatologia de la zona d’estudi. 

La temperatura mitja mensual a Sant Pere de Riudebitlles és de 15,2ºC, situant-se 

durant l’hivern en uns valors compresos entre 7 i 11 ºC, i durant l’estiu entre 20 i 24ºC. 

Hi ha una oscil·lació tèrmica mitja entre l’estiu i l’hivern que es situa al voltant de 20ºC.  

La temperatura màxima pot superar els mesos de juliol i agost els 35ºC, i les mínimes 

baixen més de una vintena de nits dels mesos hivernals a valors negatius. En canvi, 

durant els mesos de primavera i tardor, les temperatures són més suaus amb valors 

mitjos que es situen entre els 10 i els 20 ºC. És durant aquests mesos quan es fa més 

aconsellable desenvolupar, des del punt de vista de temperatures, els treballs de 

formigonat i la major part dels treballs que requereixin un mà d’obra més intensiva. 

A continuació s’adjunten dades de temperatura mensual de l’any 2013 de l’estació 

meteorològica de Canaletes, adjacent al municipi, facilitades pel Servei Meteorològic 

de Catalunya, on TNm és la temperatura mínima mitjana i la TXm és la temperatura 

màxima mitjana. 
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Figura A16.4 Temperatures mitjanes mensuals (SMC)  

 

En el clima mediterrani les precipitacions es concentren a la primavera i la tardor, 

mentre que l’estiu i l’hivern són estacions força seques. Dins de les estacions plujoses, 

però, les pluges poden estar repartides entre els 3 mesos, o bé concentrades en un 

únic mes. A més a més, cal remarcar que les situacions de  temporal de llevant, típic 

d’aquesta zona, poden provocar pluges quantioses i permanents durant diversos dies 

consecutius. Les precipitacions són gairebé sempre en forma de pluja, i molt 

puntualment es presenten en forma de neu o de calamarsa. 

 

Figura A16.5 Precipitació acumulada mensual (SMC)  
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En la figura anterior s’adjunten dades de precipitació mensual acumulada de l’any 

2013 de la ja esmentada ’estació meteorològica de Canaletes. Com ja s’ha comentat, 

podem veure grans acumulacions mensuals en primavera o tardor, com per exemple, 

el mes de novembre del 2013 en què es van acumular més de 140 litres/m2. L’any 

2013 la precipitació acumulada anual va ser de 633,8 litres/m2. La mitja anual es sol 

situar entre 500 i 700 litres/m2. 

 

4.1.4 Qualitat atmosfèrica i acústica 

Per tal d’avaluar la qualitat de l’aire, el Departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya ha dividit el territori de Catalunya en 15 Zones de Qualitat de l’Aire 

(ZQA), de tal manera que les mesures que es fan dins d’una zona són indicatives de la 

qualitat de l’aire en altres punts de la mateixa zona, ja que comparteixen 

característiques orogràfiques, de població, d’emissions industrials i de trànsit.  

Per a cada ZQA s’avalua si els nivells de cada contaminant compleixen o no els 

objectius de qualitat de l’aire fixats per la legislació vigent en matèria de medi ambient. 

La legislació actualment vigent és el Reial decret 102/2011 de 28 de gener, relatiu a la 

millora de la qualitat de l’aire, que recull els requeriments fixats per la legislació 

ambiental estatal i europea. 

En el resum anual del 2014, s’exposa que A la Zona de Qualitat de l'Aire 3, Penedès - 

Garraf, on pertany l’àmbit d’aquest projecte, els nivells de qualitat de l'aire mesurats 

pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, l'ozó troposfèric, el monòxid de carboni, les 

partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió 

amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit 

establerts per la normativa vigent. A més a més, als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, 

níquel i benzo(a)pirè, tampoc han superat els valors objectiu establerts a la legislació. 

Per tant, tots els contaminats avaluats registren nivells inferiors als permesos. 

Pel que fa referència a la qualitat acústica, hi ha dues carreteres que afecten 

sonorament al municipi, la C-15 que passa a l’oest del terme municipal i la BP-2151 

que travessa pel bell mig del municipi. 

Analitzant el mapa de la campanya de control acústic de carreteres del Departament 

de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya realitzat entre el 2005 i 2006, els 

nivells sonors mesurats en els punts de control més propers a Sant Pere de 

Riudebitlles, tant de dia com al vespre, son inferiors a 65dB. 

Per altra banda, tots els ajuntaments han d'elaborar i aprovar el mapa de capacitat 

acústica i posar-lo a disposició de la població, seguint els criteris que estableix el 
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Decret 245/2005, modificat pel Decret 176/2009. Els mapes de capacitat acústica 

estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb 

les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen els objectius de qualitat acústica del 

territori per a cada zona, per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on 

també s’incorporen els usos del sòl. En l’apèndix1 al final del present annex s’adjunta 

el Mapa de Capacitat Acústica elaborat per l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles. 

 

4.2 El medi biòtic 

 

4.2.1 Vegetació 

 

Conèixer la vegetació existent a l’àmbit de projecte és fonamental en aquest Estudi 

d’Impacte Ambiental perquè és una de les vessant del medi ambient que més es 

poden veure afectades amb la construcció de la nova variant, i per tant és molt 

important determinar els impactes que rebrà i les mesures necessàries correctores, 

com per exemple, les espècies a revegetar. 

Des del punt de vista de riquesa ecològica, el bosc de ribera al voltant del riu de Bitlles 

és el més important. A més a més, el riu i el seu entorn té un gran valor patrimonial per 

a la gent de Sant Pere de Riudebitlles, degut al valor de l’aigua per a l’agricultura i a la 

indústria paperera (que utilitzava diferents sistemes de recs per obtenir aigua del riu i 

fer funcionar els molins paperers), i per una vessant més lúdica, ja que hi ha espais 

relacionats amb el riu, com ara la Font dels Quadres, zona al costat del riu amb una 

font i un espai de picnic, on antigament la gent s’anava a banyar al riu i a passar el dia. 

Aquest bosc de ribera és de bona qualitat, amb una cobertura vegetal de ribera 

superior al 80%, formada bàsicament per arbres (més del 75%), amb un sotabosc 

arbustiu. Pel tipus geomorfològic de la zona ripària hi ha bàsicament dues espècies 

diferents d’arbres autòctons: plàtans (Platanus x hispanica) i pollancres (Populus 

nigra). També es poden trobar freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior) i freixes de 

fulla petita (Fraxinus angustifolia). Pel que fa al sotabosc, podem trobar una excessiva 

presència d’esbarzers (Rubus acutifolius) i espècies de plantes al·lòctones com la 

canya americana (Arundo donax) i la Troana (ligustrum japonicum). 

A més a més d’aquest bosc de ribera, segons l’Inventari Ecològic i forestal de 

Catalunya (IEFC), projecte del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 

(CREAF) dins de l’àmbit del projecte, hi ha altres tipus de coberta vegetal, com són la 

vinya que és majoritària, els conreus de secà, i els fruiters de secà, que sumen gairebé 
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el 70% de la superfície. Les espècies presents de fruiters de secà són oliveres (Olea 

europae), ametllers (Prunus dulcis) i garrofers (Ceratonia siliqua).  

Al municipi també hi ha coberta vegetal de matollars i prats, al voltant d’un 7%, on les 

espècies presents són garrigues de coscoll (Quercus coccifera), foixarda (Globaria 

alypum), romaní (Rasmarinus officinalis) i bufalaga (Thymelaea tinctoria) i calcícoles 

de terra baixa entre d’altres. 

Finalment, pel que fa referència a boscos,  tant densos com clars que sumen un 15% 

de la superfície. En aquests boscos, dins les espècies arbòries, és molt predominant el 

pi blanc (Pinus halepensis), seguit de l’Alzina (Quercus ilex) i del pi pinyer (Pinus 

Pinea). També hi ha la presència d’altres planifolis i d’altres conníferes. 

Pel que fa referència al paisatge, segons la Memòria Descriptiva de l’Auditoria 

Ambiental Supramunicipal, punt d’inici del Pla d’Acció Comarcal de l’Agenda 21 de l’Alt 

Penedès, en l’àmbit del projecte hi ha dos tipologies de paisatge: 

- Subunitat 2.2. Paisatge agroforestal de la vall del riu Bitlles. L’element que 

dóna sentit a aquesta subunitat és la conca hidrogràfica o la vall, on s’estableix 

un paisatge en mosaic molt interessant i s’alternen els boscos, els camps de 

cereals, les vinyes i els petits nuclis rurals. 

- Subunitat 2.3. Paisatge vitininícola de la plana. Aquest és el cor del Penedès, ja 

que és aquí on trobem les majors extensions de vinyes, i per tant, la 

representació més clara del paisatge històric del Penedès. 

 

4.2.2 Fauna 

 

Tota la superfície de l’àmbit del projecte es troba dins de les Àrees d’Interès Faunístic i 

Florístic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

com a Àrea. Aquestes àrees s’han delimitat com la suma de les àrees més crítiques de 

totes les espècies de fauna i flora amenaçada, però tan sòls tenen un valor informatiu. 

A més a més, la zona de projecte està inclosa a la Zona de protecció de l’avifauna 

amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució, segons la cartografia del 

Departament de Territori i Sostenibilitat, i també en les Àrees prioritàries de 

reproducció, alimentació, dispersió i concentració de les espècies d’aus amenaçades. 

Podem classificar la fauna de la zona en tres tipus d’ambients diferents: la fauna de la 

ribera del Riu de Bitlles, la fauna associada als conreus, i la fauna associada als 

ambients antropogènics. 
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Els ambients agrícoles de secà de la de la plana objecte d'estudi són majoritàriament 

de secà i compostos per vinya. La mecanització de les feines del camp i l'ús i abús de 

productes fitosanitaris i d'adobs químics també han comportat canvis en la fauna que 

al llarg de segles d'agricultura tradicional s'havia adaptat a viure entre conreus. Entre 

les espècies que més han patit aquests canvis n’hi trobem algunes d'especial 

importància en els ecosistemes mediterranis ja que són les espècies-presa típiques de 

bona part dels depredadors mediterranis. El conill (Oryctolagus cuniculus) i la perdiu 

(Alectoris rufa), com a exemples paradigmàtics, han sofert una espectacular davallada 

de les seves poblacions degut (entre altres causes) a un important deteriorament de la 

qualitat del seu hàbitat en les zones de conreu de secà –tot i que el primer està 

experimentant recentment una certa tendència a la recuperació de les poblacions. 

Altres espècies pròpies de les zones de conreu són el xoriguer (Falco tinnunculus), 

que nidifica en els ambients rupícoles, però que acudeix a les àrees de conreus per a 

caçar-hi. L'aligot també ho fa sovint des de les bosquines intercalades entre conreus. 

Tudons, tórtores, cucuts, mussols (Athene noctua), abellerols (Merops apiaster), 

puputs, cogullades i aloses (Alauda arvensis), cueretes (Motacilla sp.), cotxes, tords, 

botxins (Lanius excubitor), estornells (Sturnus vulgaris), pardals. 

Pel que fa als ambients antropogenitzats, al voltant del poble, amb més relació amb 

l’éser humà, la fauna d’aquests ambients no presenta molt interès, amb l’excepció 

d’algunes espècies com l’òliba (Tyto alba) cada cop més escassa a les masies i 

construccions rurals. Altres espècies típiques són el colom roquer (Columba livia), les 

orenetes (Hirundo rustica i Delichon urbica), el falciot negre (Apus apus) i el pardal 

(Passer domesticus). Entre els mamífers, la rata negra (Rattus rattus), el ratolí comú 

(Mus musculus) i el ratapenat comú (Pipistrellus pipistrellus) són els més 

característics. De rèptils podem esmentar el dragó (Tarentola mauritanica) i la 

sargantana de paret (Podarcis hispanica). 

En l’ambient del sistema natural del Riu de Bitlles es poden trobar poblacions de 

tortuga de rierol (Maurenys leprosa), de corriol petit (Charadrius dubtis) i de Truita 

americana (Oncorhyncus mykiss). En aquest mateix ambient, pel que fa referència als 

ocells, les espècies observades són l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos), el bernat 

pescaire (Ardea cinerea), la cadernera (Carduelis carduelis), els estornells ( Sturnus 

vulgaris), el Picot garser gros (Dendrocopos major) i el Pit-roig (Erithacus rubecula). 

 

 

4.2.3 ZEIC i ZIC 
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A l’Alt Penedès hi ha 4 espais pertanyents al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), 

però cap d’ells es troba en les proximitats del present projecte. Donada però, la 

importància com a valor paisatgístic i connector del riu de Bitlles i de la seva conca, el 

Pla director territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) defineix dos espais naturals a 

preservar segons la rellevància territorial: Zones d’Especial Interès Connector (ZEIC) 

de caràcter essencial i Zones d’Interès Connector (ZIC) de caràcter complementari. A 

Sant Pere de Riudebitlles els espais considerats com a ZEIC i ZIC són: 

- ZEIC R2 Riu Bitlles . El riu de Bitlles neix fora del límit occidental de l’àmbit 

d’actuació, proper a l’espai del PEIN “Ancosa-Montagut”. Al llarg de l’àmbit el seu 

eix fluvial, que comprèn part del sistema hídric determinat per l’ACA, passa d’oext 

a est pels municipis de Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, 

Torrelavit, i és a Sant Sadurní d’Anoia on desemboca al riu Anoia, entre el poble de 

Monistrol d’Anoia i el Raval Vilarnau. És considerat riu d’especial interès connector 

per diversos motius: per una banda, el fet que la seva conca contingui part de 

l’espai del PEIN “Ancosa-Montagut” permet concretar una xarxa de connexió entre 

espais del PEIN a través del medi fluvial del territori. Per l’altra, exerceix de via de 

connexió entre els espais occidentals del nord de la comarca i els situats a 

l’exterior del seu límit. A més a més, l’eix fluvial en els seu interior es dóna al llarg 

d’una zona amb un potent creixement poblacional en longitudinal amb possibilitats 

d’anastomosi urbana en alguns punts a l’altura del seu traçat. Aquest fet pot afectar 

la qualitat dels espais del riu, reduint-ne les característiques ecològiques que li 

confereixen la capacitat d’exercir de connector entre espais del PEIN. 

- ZIC L4 Torrelavit - Serra de Gramar.  És un connector local la situació del qual 

afavoreix la permeabilitat ecològica entre els dos nuclis urbans, Sant Pere de 

Riudebitlles i Torrelavit, i alhora pot facilitar la connectivitat ecològica entre aquest 

àmbit i l’espai sud de la comarca de l’Anoia “Valls de l’Anoia” proposat per a 

l’ampliació de la xarxa Natura 2000. L’espai connector limita al nord amb el límit 

municipal de Sant Pere de Riudebitlles, i la seva meitat superior comprèn part del 

sud de la serra de Gramar i de l’oest de la serra del Frare, on principalment hi ha 

presència d’hàbitats biodiversos arboris, tot i que també comprèn espais agrícoles i 

els àmbits fluvials associats. La meitat sud es caracteritza per una major presència 

de vinya i conreu, al municipi de Torrelavit. L’espai connector comprèn, també, els 

hàbitats situats entre els nuclis urbans de Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit, 

entre els quals prenen especial rellevància pel fet d’actuar com a àrea de 

discontinuïtat urbana al llarg de la carretera BP-2151, que passa entre aquestes 

dues poblacions. En aquest sector del connector ecològic hi passa el riu de Bitlles, 
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i es considera fora de l’àmbit el sòl urbanitzable no programat per ús industrial on 

s’hi localitzen dues edificacions. Finalment, s’uneix amb l’espai d’interès local “Sant 

Quintí de Mediona – Sant Sadurní d’Anoia (ZIC-L1). 

 

4.3 Risc d’incendis Forestals 

 

El darrer incendi forestal significatiu en el municipi data del 20 de novembre de 2011 

on un incendi va cremar una superfície aproximada de 3 hectàrees de vegetació 

forestal. 

Per a projectes de carreteres com aquest, s'agafen com a base els requeriments del 

Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis forestals en les 

àrees d'influència de carreteres, on s'estableixen una sèrie d'estudis enl’àmbit dels 

estudis d'impacte ambiental i manteniment. Aquests són: 

- Combustibles forestals i inflamabilitat. 

- Anàlisi de la continuïtat i superfície de les masses forestals. 

- Anàlisi de les dades dels incendis i de les causes. 

Donat que a Sant Pere de Riudebitlles no hi ha una presència de massa forestal 

contínua i compacte, el risc d’incendi forestal en l’àmbit del projecte es pot considerar 

moderat en general, encara que els rostolls tenen una inflamabilitat molt elevada. 

Aquesta inflamabilitat, juntament amb la gran extensió de rostoll a l’estiu, coincidint 

amb l’època de nidificació de les espècies animals de major valor, fa que el risc es 

consideri amb graus superiors. 

Segons el plànol de risc forestal de la memòria de l’Agenda 21 supramunicipal de 18 

municipis de l’Alt Penedès realitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en la 

major part de l’àmbit de projecte, el risc forestal és moderat, però també hi ha zones 

amb risc alt i molt alt: 
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Figura A16.6 Risc d’incendis forestals a l’Alt Penedès.  
 

 

4.4 El medi socioeconòmic 

 

La població de Sant Pere de Riudebitlles l’any 2012 és de 2.372 habitants, fet que 

implica una densitat de població de 440,9 hab/km2. És força elevada donat que el 

terme municipal té una superfície de només 5,38 km2.  

La població s’ha  mantingut força estable en els darrers anys tal i com es pot apreciar 

a la figura següent: 
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Figura A16.7. Evolució demogràfica recent de Sant Pere de Riudebitlles 

 

El sector més important de Sant Pere de Riudebitlles és la indústria que dóna feina al 

60,96% dels assalariats i al 4,29% dels autònoms en el 2009. L’activitat principal que 

sosté el municipi, és la industria paperera, dins el sector d’edició i mobles.  

El sector terciari, en segon lloc, ocupa al 22,46% dels assalariats i a un 63,05% dels 

autònoms. Dins d’aquest sector, el sector comercial ha patit un cert estancament o fins 

i tot una lleugera davallada, mentre que el sector serveis té una tendència a l’alça que 

confirma que el municipi té una certa capitalitat al sistema urbà del riu Bitlles. El 

turisme compta amb una casa rural i una pensió. La construcció ha perdut força des 

del 2005 i dóna feina a un 16,58% dels assalariats i a un 18,23% dels autònoms. 

Un 39% de la superfície total del municipi són terres de conreu, principalment de secà. 

Destaca, com a tota la comarca, la vinya, però també és significativa la presència de 

fruiters i oliveres. Hi ha 3 explotacions de bestiar, una d’oví i cabrum, una d’aviram i 

una de conills. El sector agrícola però, té molt poca importància i només dona feina al 

4,43% d’autònoms. 

No hi ha en el municipi empreses de mida gran, de més de 250 treballadors. Les de 

més de 50 treballadors ocupen el 27,99% dels assalariats, i les de menys de 50 

treballadors ocupen el 72,01%. 

 

4.5 Patrimoni cultural 

 

Sant Pere de Riudebitlles compta amb un inventari de patrimoni local emmarcat dins 

del program d’inventaris de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 

Barcelona. Els elements inclosos en aquest inventari són: 
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Nº
m 

Denominació Àmbit Nº Denominació Àmbit 
1 La Vila C. arquitectònic 46 Serral de les Forques Jaciment 

2 Cal Punyal Edifici 47 Pont Nou Jaciment 

3 Rec de l’Horta Sobirana E. arquitectònic 48 Barri del Torrent Cuitó C. arquitectònic 

4 Pont del Cavaller E. arquitectònic 49 Barraca del Vermell Edifici 

5 Rec de Dalt/ de la vila E. arquitectònic 50 Camí del Turró Jaciment 

6 Molí de les Toeses Edifici 51 Font del Quadres E. arquitectònic 

7 Pont Nou E. arquitectònic 52 Quatre Camins Jaciment 

8 Fàbrica i Pont del  Valls Edifici 53 Fita de les tres termes E. arquitectònic 

9 Rec dels Borrisols E. arquitectònic 54 Can Prades Jaciment 

10 Antigues Escoles Edifici 55 Les Planes Jaciment 

11 Molins de Dalt C. Jan Edifici 56 Camí de la Masia Jaciment 

12 Roda hidràulica C.Jan E. arquitectònic 57 Corral del Gili Jaciment 

13 Pont del Sabater E. arquitectònic 58 La Muntanyeta Jaciment 

14 Molí del Maçana Edifici 59 Fàbrica de Telers Edifici 

15 Molí de la Vila Edifici 60 Pont de la Boja E. arquitectònic 

16 Cal Xerta/Cal Fabra Edifici 61 El Centre Edifici 

17 Can Ton del Pere Edifici 62 Cal Bielet Edifici 

18 Molí Cardús Edifici 63 Barraca de cal Carbona Edifici 

19 Molí de la Font Edifici 64 Barraca del Ton Silvestre Edifici 

20 Cal Sabater Edifici 65 Les Planes Velles Edifici 

21 Casal dels Marquesos Edifici 66 Les Planes Noves Edifici 

22 Ajuntament Edifici 67 Barraques Bessones Edifici 

23 Cal Soler Edifici 68 Plaça de les Eres C. arquitectònic 

24 Carrer Sant Quintí C. arquitectònic 69 Barraca al Coll Guia Edifici 

25 Carrer del Trull C. arquitectònic 70 Ca la Nés Lázaro Llobet Edifici 

26 Sant Jeroni Edifici 71 Barraca del Vermell(2) Edifici 

27 Barracada Fortificada Edifici 72 Barraca del Martí Ribas Edifici 

28 Cal Manyoses Edifici 73 Carrer Nou C. arquitectònic 

29 Cal Boter Edifici 74 Cal Bou Edifici 

30 Església i rectoria Edifici 75 Barri de l’Altra Banda C. arquitectònic 

31 Cal Xarret Edifici 76 Barraca Costa de Sogas Edifici 

32 Ca l’Olivella Edifici 77 Pont de la Baieta E. arquitectònic 

33 Casa Gran Edifici 78 Villa Lolita Edifici 

34 Cal Rafeques Edifici 79 Villa Felisa Edifici 

35 Plaça de l’esgésia Jaciment 80 Baluart Fortificat Edifici 

36 El Molinet Edifici 81 Basses de Cal Ròmul Jaciment 

37 Cal Jepet Edifici 82 Cal Formaire Edifici 

38 Fàbrica de l’Herrando Edifici 83 Carrer d’Enric Navarro C. arquitectònic 

39 Cal Carles Edifici 84 Cal Carbona Edifici 

40 Cal Baqués Edifici 85 Barraca Andreu de Ctra Edifici 

41 Casa Montal Edifici 86 Recer a Vinya Carbona E. arquitectònic 

42 Cal Teixidor Edifici 87 Sant Domingo Jaciment 

43 La Masia Jaciment 88 Barraca de Feixa del Riu Edifici 

44 Corral del Martí Jaciment 89 Barraca de Feixa Turró Edifici 

45 Font de Turró Jaciment 90 Barraca Martí Ribas(2) Edifici 

 

Taula A16.3. Patrimoni immoble cultural de Sant Pere de Riudebitlles 
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Com es pot apreciar, tots el patrimoni immoble cultural s’ha classificat en les tipologies 

o àmbits: conjunt arquitectònic, element arquitectònic, jaciment o edifici. Aquest 

patrimoni cultural construït és un potencial del municipi que cal protegir. 

 

5. IDENTIFICACIÓ, CARACTERITZACIÓ I VALORACIÓ D’IMP ACTES 

 

5.1 Identificació dels impactes 

La identificació d’impactes té per objectiu conèixer els problemes ambientals o 

alteracions que es donin sobre els diferents factors ambientals analitzats, derivats del 

plantejament, disseny, execució i explotació de la via projectada. 

El mètode emprat per a la identificació d’impactes és un llistat on s’enumeren les 

accions del projecte susceptibles de causar impacte i se senyalen els principals 

impactes que se’n poden derivar. 

Unitat d’obra: ocupació de terrenys 

Consisteix en la delimitació dels terrenys a expropiar mitjançant la línia d’expropiació, i 

l’ocupació dels mateixos. Implica els següents impactes: 

• Pèrdua de propietat. 

• Canvis d’ús del sòl 

• Pèrdua d’hàbitats naturals 

• Efecte barrera 

Unitat d’obra: tala, esbrossada i retirada de la terra vegetal del terreny 

S’engloben en aquesta actuació les operacions mecàniques de retirada d’arbres, 

arbusts i herbàcies de les zones, així com l’excavació de la terra vegetal, en les zones 

on se situaran els accessos, els abocadors temporals, les instal·lacions temporals 

d’obra i la pròpia via. Comporta els següents impactes: 

• Eliminació de biomassa. 

• Deteriorament del sòl. 

• Destrucció d’espècies faunístiques directa i indirectament (per alteració de 

 l’hàbitat d’avifauna). 

• Disminució de la capacitat de dispersió de la fauna i allunyament d’espècies 

per destrucció d’hàbitats. 

• Pèrdua de qualitat intrínseca del paisatge. 
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• Possible deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols i 

partícules. 

• Possible risc d’incendis, especialment si les obres tenen lloc durant l’estiu. 

• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 

Unitat d’obra: moviment de terres 

a) Excavació 

Consisteix en el conjunt d’operacions d’excavació i anivellament de les zones on ha 

d’assentar-se la carretera, incloent la plataforma, talussos, cuneta. En aquest apartat 

s’inclouen les excavacions a cel obert realitzades per medis mecànics com per 

explosius, si aquests fossin necessaris. Aquesta unitat engloba el transport, càrrega i 

descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. Se’n deriven aquests impactes: 

• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per emissió de pols, partícules i gasos. 

• Afecció a les aigües superficials i subterrànies per la modificació de la xarxa de 

 drenatge natural i per l’augment de partícules en suspensió. 

• Alteració de la geomorfologia i del relleu. 

• Risc d’erosió, que depèn directament de la litologia del terreny, del pendent i 

alçada. 

• Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic 

respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament 

relacionada amb la visibilitat de la zona. 

• Sorolls i vibracions. 

• Afectació al trànsit, en el cas de que s’utilitzi la carretera existent pel 

desplaçament de la maquinària. 

• Degradació de la vegetació propera. 

 

b) Terraplenats 

Engloba totes les operacions que es realitzen per a estendre i compactar els materials 

terrossos necessaris per a la construcció de l’esplanada. Aquesta unitat engloba el 

transport, càrrega i descàrrega del conjunt de terres i material de l’obra. Es considera 

que el reblert es realitzarà un cop retirat el sòl vegetal. 

El risc d’erosió està estretament relacionat amb el pendent i l’altura del terraplè. A 

mesura que totes dues variables augmentin, també augmenta el risc d’erosió potencial 

del talús. 
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Quant a les afeccions del paisatge, els terraplens normalment suposen una barrera 

visual, així com un canvi morfològic de la topografia natural de l’àrea on es projecta. 

L’afecció és major com més alts, més pendents i més llargs siguin els terraplens. 

Els impactes que es poden causar són: 

• Augment del nivell de partícules en l’atmosfera. 

• Pèrdua de la qualitat intrínseca del paisatge. Es tracta d’un canvi morfològic 

respecte de la topografia actual de la zona i la seva afecció està directament 

relacionada amb la visibilitat de la zona. 

• Sorolls i vibracions durant la construcció. 

• Possible efecte presa quan es realitzin sobre cursos d’aigua. 

• Degradació de la vegetació propera. 

• Afectació al trànsit, en el cas que s’empri la carretera existent pel desplaçament 

de la maquinària. 

Unitat d’obra: abocadors 

Inclou les operacions necessàries per a dipositar en abocador els materials procedents 

d’excavacions que no han estat utilitzats per a reblert o per obra. Es considera que 

s’ha extret prèviament el sòl edàfic i s’ha abassegat en un lloc adient per a la seva 

posterior reutilització en les feines de restauració eco-paisatgística de l’abocador. 

Comporta els següents impactes: 

• Deteriorament de la qualitat atmosfèrica per immissions de pols. 

• Possible afecció a les aigües per canvi en el drenatge i per augment dels sòlids 

en suspensió. 

• Alteració del relleu i del paisatge, amb possibles afeccions a la hidrologia 

superficial. 

• Destrucció de l’hàbitat, vegetació. 

• Ocupació del sòl i possible canvi d’ús. 

Unitat d’obra: ferms 

En aquesta unitat s’inclou l’extensió i compactació d’aquells reblerts tractats o 

estabilitzats amb algun producte amb la finalitat de modificar o millorar les 

característiques del reblert. Implica els impactes següents: 

• Augment en els nivells d’immissió de temperatura, gasos i partícules. 

• Efecte barrera de tipus psicològic per introducció d’un nou terreny. 

• Canvi de la qualitat paisatgística. 
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Unitat d’obra: obres de fàbrica 

Es fa referència a la construcció de totes les estructures complementàries a la traça en 

les que intervenen processos de cimentació. La majoria d’elles són necessàries per a 

salvar elements naturals o artificials, i per canalitzar l’aigua d’escorrentia. 

Tenen una afecció en la mesura que modifiquen el paisatge. Les obres de fàbrica, si 

bé constitueixen un impacte visual, també representen una correcció per a determinats 

impactes del medi físic i socioeconòmic. Hi ha les destinades a la contenció dels 

talussos o disminució de l’afectació de desmunts (murs) (no se’n preveuen en el 

present projecte), les dedicades a garantir la continuïtat i cabal dels cursos d’aigua, 

evitant així embassament o inundacions, i donant permeabilitat a la traça per a la 

fauna (obres de drenatge) i les dedicades a restituir la permeabilitat territorial per a la 

població (passos inferiors i superiors). Els possible impactes derivats de la construcció 

de les obres de fàbrica són: 

• Augment del nivell d’immissió de partícules. 

• Increment del nivell sonor. 

• Pèrdua de qualitat de les aigües i canvis en el drenatge. 

• Canvis en la qualitat paisatgística. 

• Degradació de la vegetació propera. 

Unitat d’obra: senyalització i barreres de seguretat 

Comprèn les feines de pintat de les marques vials i la col·locació d’esferes de vidre, 

així com el balisament o el marcat de zones excloses al trànsit, la col·locació de 

senyals de circulació, fites d’aresta i la disposició de barreres de seguretat. Pot 

comportar els següents impactes: 

• Intrusió paisatgística. 

• Efecte barrera. 

• Augment de la lluminositat. 

• Contribució a la seguretat vial. 

Unitat d’obra: senyalització i barreres de seguretat 

Aquesta unitat es refereix a les plantes necessàries que s’hagin d’instal·lar 

temporalment en obra per a la fabricació de compostos diversos i a les àrees 

destinades al parc de maquinària i a l’ús dels treballadors. Pot causar els impactes 

següents: 

• Augment del nivell d’immissió de partícules i gasos. 
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• Pèrdua de la qualitat de les aigües per abocament de substàncies químiques 

(tractament de materials) i domèstiques (vestuaris). 

• Increment del nivell sonor. 

• Destrucció del sòl edàfic i compactació del mateix. 

• Degradació de comunitats vegetals properes. 

• Allunyament d’aus per increment de sorolls. 

• Intrusió visual i deteriorament paisatgístic. 

• Risc puntual d’incendis. 

Fase d’explotació: eix viari 

Es requereix reflectir en aquesta unitat la presència de la via en sí mateixa durant la 

fase d’explotació. Els impactes que se’n poden derivar són: 

• Ocupació d’un espai per les noves infraestructures amb la consegüent pèrdua 

d’hàbitats i biomassa. 

• Efecte barrera per a la fauna i per a la població. 

• Canvis en l’accessibilitat. 

• Remodelament del sistema territorial. 

• Intrusions en la qualitat del paisatge. 

• Possible augment de l’especulació dels terrenys. 

Fase d’explotació: trànsit 

La circulació de vehicles per la variant pot causar aquests impactes: 

• Increment de les emissions de partícules, metalls pesats i gasos en la zona 

propera a l’eix viari. 

•  Increment de nivells sonors i de lluminositat. 

• Pèrdues de producció en la vegetació per acumulació de metalls pesats i 

degradació de comunitats vegetals. 

• Possible allunyament d’aus pel soroll. 

•  Increment del risc per atropellaments. 

•  Possibles accidents d’abocaments de substàncies al medi. 

• Possible augment del risc d’incendis. 

 

5.2 Caracterització i valoració dels impactes 

Tot seguit s’exposen els diferents impactes i les causes per les que s’ha arribat a les 

diferents avaluacions: 
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5.2.1 Impactes sobre la qualitat atmosfèrica  

L’alteració de la qualitat atmosfèrica es produeix en dues etapes clarament 

diferenciades i amb contaminants també de característiques diferents. 

Fase de construcció 

El principal focus de contaminació atmosfèrica en la fase de construcció és a causa de 

les alteracions relacionades amb l’emissió de partícules en els processos d’extracció, 

excavació, preparació pel moviment de terres. Aquestes accions afectaran durant les 

hores de feina i la seva incidència serà local. Al tractar-se d’una zona àrida, aquest 

impacte pot ser molest, però fàcilment minimitzable si es reguen els principals 

caminsd’obra en els períodes en que la concentració de pols en l’ambient augmenta. 

També s’ha de considerar el possible impacte de les àrees que han d’ésser 

esbrossades. Aquest impacte es considera poc important perquè la major part de 

l’àrea correspon a conreus de vinyes que no produeixen gran quantitat de pol·len i 

llavors en l’aire. 

Fase d’explotació 

En la fase d’explotació, que comprèn els impactes que són resultat directe de l’ús de la 

infraestructura, el factor de pertorbació atmosfèrica més important és l’emissió de 

gasos contaminants dels vehicles que hi circulen. Els principals gasos emesos són: 

hidrocarburs (HC), monòxid de carboni (CO), òxids de nitrogen (NOX), diòxid de 

carboni (CO2), diòxid de sofre (SO2), plom (Pb), etc. 

5.2.2 Afectacions acústiques  

Fase de construcció 

En la fase de construcció es produeixen sorolls puntuals i continus com a 

conseqüència de les obres (excavacions, moviment de la maquinària pesada, càrrega i 

descàrrega de materials, etc.) 

Tot i així es creu que els impactes seran mínims al conjunt de la població donada la 

distància de la carretera amb el nucli urbà. Aquest impacte pot ser més important en 

les masies que estan situades a pocs metres de la traça. Per a minimitzar aquest 

impacte el parc de maquinària hauria d’estar allunyat del nucli urbà. 

Fase d’explotació 

En la fase d’explotació la font del soroll serà el propi trànsit. La intensitat de vehicles 

en aquesta carretera és preveu baixa, a més a més al quedar més lluny del nucli de 

població disminuirà aquesta afecció. 
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En la zona d’estudi es troben masies i finques properes a la traça. És per aquesta raó 

que en aquests punts s'han previst les corresponents pantalles acústiques de 3 metres 

d'alçada. No es preveuen més afeccions ja que la resta d'edificacions es troben 

suficientment allunyades de la traça de la carretera. 

5.2.3 Afectacions a la hidrologia  

Aigües subterrànies 

L’afecció directa sobre les aigües subterrànies només pot tenir lloc quan les obres 

abasten la zona saturada, als aqüífers superficials. A la nova carretera no és previsible 

que s’afectin els aqüífers ja que es troben situats a una profunditat superior que la que 

quedarà afectada per les diferents excavacions. 

L’afecció indirecta està relacionada amb la potencial infiltració d’aigües contaminants 

procedents de la superfície a causa de les aigües residuals de les instal·lacions, 

vessaments d’hidrocarburs, olis, etc. Aquesta afecció es pot prevenir instal·lant unitats 

depuradores d’aigües residuals (o bé connectant-les a la xarxa de clavegueram), tenint 

cura del canvi i magatzematge de les substàncies tòxiques, etc. A l’hora de valorar 

l’impacte cal tenir present que la capacitat d’infiltració del terreny és baixa. 

Aquest impacte també es pot donar durant la fase d’explotació per abocaments 

accidentals o infiltracions de productes contaminants de les aigües d’escorrentia. En 

aquest cas és difícil establir mesures correctores. 

Aigües superficials 

Pel que fa a les aigües superficials, s'haurà de tenir en compte l'alteració de les 

condicions de drenatge per acumulació de terres en els drenatges transversals. Durant 

la construcció i donada la superfície de sòl sense vegetació, és possible 

l’arrossegament de terres cap a rieres i torrents, comportant l’obturació de les obres de 

drenatge de la carretera i dels camins interceptats per les vies de drenatge. En 

general, l’impacte té un caràcter temporal, reversible i extensiu, i es manifestarà a mig 

termini fins a la restauració dels espais degradats. 

L’annex de climatologia, hidrologia i drenatge del projecte ha definit una sèrie d’obres 

de drenatge per evitar l’efecte barrera que pot suposar la traça. Presenta sis obres de 

drenatge transversal. Totes les obres de drenatge són de secció circular de diàmetre 2 

metres, a excepció de l’obra de drenatge número 4 que es dissenya mitjançant un 

calaix rectangular de 3 m d’amplada per 2 m d’alçada. 

5.2.4 Impactes sobre la geologia  
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Els impactes que pot causar el projecte sobre la geologia i la geomorfologia són 

fonamentalment tres: augment del risc d’inestabilitat de les vessants, destrucció de 

jaciments paleontològics o d’interès geomorfològic i/o geològic i l’adequada i òptima 

adaptació de la traça a la topografia natural. 

El risc d’inestabilitat pot ser degut, entre d’altres causes, a la necessitat de realitzar 

grans desmunts o terraplens, provocant una desestabilització dels vessants i un 

agreujament dels fenòmens erosius. En l’annex 3 Geologia i geotècnia, s’ha realitzat 

un estudi geotècnica i s’ha dissenyat una inclinació de desmunts i terraplens adient per 

a què aquest risc sigui baix.  

Per l’absència de jaciments paleontològics en l’àmbit del projecte és impossible la seva 

destrucció. De igual forma, no existeixen elements d’interès geològic o geomorfològic 

que puguin ser afectats per les obres. 

Finalment, l’adaptació de la traça a la topografia existent s’ha calculat mitjançant el 

volum de terres d’excavació i de terraplenat, tot buscant el millor balanç possible entre 

els metres cúbics de desmunt i terraplè. 

5.2.5 Afectacions a l’edafologia  

Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva 

El sòl és un dels factors ambientals més afectats per la construcció d’una 

infraestructura viària. L’impacte més greu sobre la capa edàfica és degut a l’ocupació 

directa i permanent de la pròpia obra, del propi traçat. Donada la magnitud d’aquest 

impacte, es considera que la pèrdua de sòl amb capacitat productiva a escala local 

serà un impacte assumible, i per tant, es considera com a moderat. 

Augment de compactació i segellat del sòl 

Es produeix una pèrdua de l’estructura del sòl per compactació, assentament i segellat 

del sòl, provocat per la circulació de maquinària, per la creació de nous accessos a 

l’obra mentre no és practicable, pel pes de la pròpia carretera, etc. No obstant la 

majoria d’aquestes pèrdues són reversibles amb plans de restauració adequats. La 

pèrdua d’estructura de sòl per la ubicació dels parcs de maquinària, casetes d’obra o 

d’altres instal·lacions auxiliars de l’obra és minimitzable amb la correcta elecció del seu 

emplaçament i una posterior restauració que permeti l’ús del sòl, tal i com estava 

abans de l’inici de la construcció del projecte. 

Augment d’erosió i estimació de la pèrdua de sòl dels talussos 

La pèrdua de sòls es veu afavorida per la creació de desmunts i terraplens, que 

desestabilitzen els vessants i augmenten el risc d’erosió. El risc d’inestabilitat ve 
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generat per les pèrdues de sòl fruit de l’erosió en el propi talús, quan aquestes 

esdevenen altes o molt altes. Una pèrdua continua de sòl incrementarà el risc 

d’inestabilitat a mig i a llarg termini. 

Alteració de les característiques químiques per abocament accidental de substàncies 

tòxiques 

Els canvis de les característiques químiques del sòl per l’abocament d’olis, 

hidrocarburs i altres substàncies utilitzades a l’obra contaminen al medi i disminueixen 

la qualitat dels sòls. 

Aquest impacte seria més elevat en alguns camps de conreu, ja que en aquests casos 

el sòl no està compactat, i podria haver-hi una fàcil percolació d’aquests productes al 

sòl. Això dificultaria a més les tasques de control d’un possible abocament incontrolat. 

5.2.6 Afectacions a la vegetació  

Eliminació de la coberta vegetal 

Aquesta pèrdua de la biomassa vegetal es produeix pel desbrossament de la 

vegetació realitzada en la zona afectada per les obres. Aquesta eliminació de la 

coberta vegetal és parcialment recuperable amb els pertinents plans de restauració de 

vegetació. 

Degradació de les comunitats pròximes 

La vegetació propera a la zona desbrossada pot veure’s afectada també degut a 

impactes tan directes com indirectes durant la fase d’execució i d’explotació de l’obra. 

El pas de maquinària, l’eixamplament de camins existents, l’acumulació de terres, la 

generació de pols, l’augment d’emissió de contaminants, etc. pot degradar les 

comunitats de la zona. 

El risc puntual d’incendis augmenta especialment en les fase de tala i esbrossada i per 

possibles accidents de maquinària. 

5.2.7 Afectacions a la fauna  

Efecte barrera 

Es preveu un lleuger efecte barrera entre els dos espais que quedaran separats ara 

per la traça de la nova carretera. No és una zona d’alt interès biològic, ja que ens 

trobem en una zona de conreus de vinyes. Hi ha sis obres de drenatge i s’han previst 

dos passos inferiors i dos passos superiors per a la reposició dels diferents camins que 

creua la traça. En aquest sentit es creu que seria recomanable adequar, permeabilitzar 

les obres de drenatge i els passos de reposició de camins per a que els animals 
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puguin utilitzar aquests passos en comptes de la carretera. A més a més s’han 

projectat 2 passos de fauna addicionals per minimitzar l’efecte barrera. 

Pèrdua i/o alteració d’hàbitats 

L’excavació del calaix de la calçada suposa l’artificialització d’una determinada 

superfície comportant la desaparició o alteració de determinats ambients necessaris 

per a la fauna. Es tracta d’un aspecte que també pot tenir rellevància a petita escala, 

amb la desaparició de part de marges de camps de conreu amb vegetació natural o 

amb murs de  pedres, en tots els traçats que travessen les zones de conreu. L’elevada 

presència d’aquests elements a la zona d’estudi fa que no es tracti d’un impacte molt 

gran a gran escala però si que, a petita escala, pot afectar a poblacions d’espècies de 

reduït domini vital, com petits mamífers o rèptils. 

Destrucció directa d’elements de la fauna 

Un dels impactes que qualsevol infraestructura viària genera sobre la fauna és el de 

destrucció directa d’animals, ja sigui per atropellament durant el període 

d’explotació,com per diversos motius durant l’execució de les obres. En aquest cas, en 

tractar-se d’una carretera no existent, es tracta d’un impacte nou. Tanmateix, la major 

velocitat mitjana de circulació o la nova situació de la calçada, fa que es pugui 

pressuposar un increment en la mortalitat d’animals per atropellament o col·lisió a la 

calçada. 

Increment en les pertorbacions ambientals 

Malgrat ser una nova carretera, el fet de discorre per zones no transitades actualment 

fa que l’increment en les pertorbacions que es generen en aquestes noves zones sigui 

important. Es tracta dels efectes derivats de la circulació de vehicles per la calçada, 

com emissió de llum, de soroll o, senzillament, de presència humana. Aquests 

aspectes poden ser importants per a les comunitats animals, sobretot per aquelles que 

requereixen majors graus de tranquil·litat ambiental. Una elevada pressió en aquest 

sentit, pot suposar canvis en el comportament de les espècies o desplaçament 

d’algunes d’elles a zones més tranquiles. 

5.2.8 Afectacions al paisatge  

Els impactes més importants es donaran a causa del moviment de maquinària, 

ocupacions temporals de terreny, etc. durant l’època de construcció, i sobretot degut a 

la pròpia obra en sí per la introducció de línies rectes i de talussos amb contrast 

cromàtic. 

Reducció i fragmentació de les unitats de paisatge existents a la zona 
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Majoritàriament, la construcció d’aquesta nova via afectarà a la unitat de paisatge 

agrari. En menor part, també afectarà la unitat de paisatge arbustiu i la vegetació de 

ribera. Aquestes unitats de paisatge es reduiran i es fragmentaran. 

Reducció de la qualitat paisatgística 

Durant el període de construcció, de durada temporal, hi haurà l’impacte visual de 

l’obra causat per la maquinària, els espais destinats per a emmagatzemar materials, 

etc. 

En general, s’ha intentat integrar al màxim possible la traça de la nova infraestructura 

dins el paisatge. La unitat de paisatge agrari és una parcel·la transformada per 

l’activitat antròpica, per tant, es donaran unes condicions més òptimes d’integració de 

la nova carretera en el paisatge, que en d’altres de més naturals i harmònics. En 

aquest paisatge agrari antropitzat hi predominen les línies rectes com els límits entre 

parcel·les, tot un seguit de murs de pedra, etc. 

La carretera travessarà majoritàriament la unitat de paisatge agrari. S’ha realitzat un 

anàlisi dels diferents terraplens existents a la traça, situant els terraplens superiors a 3 

metres d’alçada. Es creu que aquests terraplens seran els visibles, ja que les diferents 

terrasses i vegetació faran de pantalla per als terraplens inferiors a 3 metres.  

Segons aquest anàlisi, la longitud dels terraplens visibles és elevada a nivell general i 

mitjana des del nucli urbà. Cal destacar els que es podran veure al sur del nucli urbà. 

Caldrà fer plantacions arbràries i arbustives en aquests trams de talussos per reduir el 

seu impacte visual 

En conclusió, tot i que el paisatge de la zona configurat per línies rectes permet una 

capacitat d’absorció alta i en aquest sentit un impacte moderat, la longitud i alçada dels 

talussos augmenta significativament l’impacte. 

5.2.9 Afectacions al patrimoni historicoartístic i cultur al 

Patrimoni arquitectònic 

L’estudi de la zona de projecte ha permès comprovar sobre el terreny que no hi ha cap 

edifici catalogat que sigui afectat per la traça de la carretera.. 

Protecció del patrimoni arqueològic 

L’estudi de l’àrea afectada per la nova carretera sobre el terreny, no ha determinat la 

presència de cap element de patrimoni arqueològic d’interès. 

5.2.10 Afectacions als usos del sòl i al planejament  
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Reducció i fractura dels usos existents 

La construcció de la nova carretera suposa, tant en el cas de l’alternativa 1, 2 i 3, una 

afectació bàsicament sobre els usos agrícoles de secà. També afectarà una zona de 

vegetació arbustiva. 

Per tant, hi haurà una afectació directe per la reducció i fractura d’aquestes zones de 

conreu de secà i de vegetació arbustiva, que en resultaran reduïdes i fragmentades les  

seves extensions. 

Tota aquesta zona està classificada pel planejament urbanístic municipal com a sòl no 

urbanitzable. 

Ocupació temporal del terreny 

Durant la construcció, a causa del moviments de maquinària pesada necessària per a 

l’obra, hi haurà una ocupació de les àrees destinades a magatzem de materials, etc. 

Provocaran afectacions als terrenys circumdants. Per tant, n’afectarà als usos 

existents en les àrees pròximes a l’obra. En principi, aquesta afectació serà temporal. 

5.2.11 Afectacions a infraestructures i serveis  

Les afeccions a infraestructures i serveis que provocarà la nova carretera seran 

negatives i es donaran sobretot en la fase de construcció de l’obra. Les afeccions 

repercutiran majoritàriament a la població local de Sant Pere de Riudebitlles i 

puntualment al tràfic de pas. A continuació es citen les afeccions més importants. 

Problemes ocasionats pels talls periòdics de trànsit i desviaments de camins 

Durant el període de construcció de l’obra, els conductors que circulin per les 

carreteres i camins afectats pel traçat de la carretera, hauran de patir alguns talls de 

circulació. També provocarà desviaments de camins. 

Malmesa d’infraestructures i serveis existents i pèrdua de permeabilitat 

La zona d’estudi està configurada per diverses vies rodades que en resultaran 

malmeses,com les carreteres o camins que enllacen les masies, camps i nuclis urbans 

que queden a l’altre cantó de la nova variant. 

La pèrdua de permeabilitat temporal afectarà a les següents carreteres i camins: 

- Carrer Serra d’Or   PK 0+435  Pas superior 

- Camí del Pla    PK 0+680  Pas inferior 

- Camí de Sant Martí Sadevesa  PK 1+920  Pas inferior 

- Camí alternatiu Sant Jeroni  PK 1+140  Pas superior 

- Camí de Sant Jeroni   PK 1+440 
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Com ja s’ha comentat, es preveu la construcció de dos passos superiors i dos passos 

inferiors en els encreuaments amb el camins principals.  

Pel que fa referència als serveis existents, el traçat afectarà a línies elèctriques de 

baixa i mitja tensió, i línies telefòniques especificades a l’Annex 15 – Serveis Afectats. 

5.2.12 Afectacions socials i econòmiques 

Es diferencia, positivament o negativament, els impactes socioeconòmics que 

comportarà la construcció de la nova via, segons si es troba en fase de construcció o 

en fase d’explotació. 

Els impactes positius es produiran en una extensió més gran i directament sobre un 

nombre més elevat de persones (usuaris de la carretera, els habitants del nucli urbà de 

Sant Pere de Riudebitlles per on ara passa el trànsit, etc.). 

Els impactes negatius són, en general, més locals i afecten molt directament a un 

conjunt de persones directament relacionades amb l’espai ocupat per la nova 

infraestructura bé perquè treballen la terra, bé perquè viuen o treballen a pocs metres 

de la traça, etc. 

Impactes positius 

- Fase de construcció 

Creació de nous llocs de treball. Durant el procés de construcció de la nova 

infraestructura, es preveu que es crearan nous llocs de treball, ja siguin directes, per 

tal de fer front a la necessitat de mà d’obra, com indirectes. 

- Fase d’explotació 

Estalvi de temps i millora de la comoditat dels conductors. Els automobilistes que 

estiguin de pas, no hauran de passar pel nucli urbà de Sant Pere de Riudebitlles. Amb 

això, es donarà una major accessibilitat i connectivitat entre els municipis de la 

comarca, i una reducció dels temps de trajecte. 

Millora de la qualitat de vida dels ciutadans de Sant Pere de Riudebitlles. La 

disminució de vehicles de pas dins el centre urbà, o sigui, la disminució del trànsit de 

centre urbà del municipi comportarà una disminució de la contaminació atmosfèrica i 

acústica, permetent un ambient més agradable per a la població resident. Al mateix 

temps, també n’augmentarà la seguretat vial. Com a conseqüència d’això, la qualitat 

de vida de la població local de Sant Martí Sarroca millorarà significativament. 

Impactes negatius 
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Des del punt de vista socioeconòmic, la construcció de la nova variant per evitar el pas 

de vehicles pel casc urbà de Sant Pere de Riudebilltes pot comportar impactes 

negatius durant la fase de construcció. 

Pèrdues econòmiques i socials per la reducció, fractura i inundació d’àrees de conreu. 

Al llarg de tot el traçat, la nova carretera travessa terrenys de conreu. A causa d’això, 

els propietaris de les finques seran els més afectats econòmicament, per la pèrdua de 

sòl agrícola i per la fragmentació i disminució de la superfície dels camps . Al tractar-se 

de camps, l’impacte més important serà la pèrdua de sòl agrícola; els impactes 

derivats de la fragmentació i disminució de superfície de les parcel·les es consideren 

menys importants, tot i que distorsionaran les pràctiques de llaurat i collita. 

Donada la topografia de la zona, en període de pluges, l’entrada en funcionament de 

les obres de drenatge pot produir inundacions locals dels camps de conreus situats a 

la sortida de les aigües. Cal que en la fase de projecte es detalli la canalització 

necessària per a evitar aquests entollaments. 

Molèsties durant la construcció en diverses construccions (masies, habitatges, 

cabanes per a les eines, etc.) pròximes a la zona d’obres. Cal destacar, que el traçat 

de la carretera no afectarà directament a cap tipus de construcció habitable (masies, 

cases,etc.). Per tant, en aquest sentit, no hi haurà cap tipus de destrucció d’aquestes 

edificacions. 

Malgrat no afectar directament a cap edificació habitable, la població resident a la 

zona, es pot veure afectada per les conseqüències de la pròpia construcció de l’obra 

com sorolls i pols. Els habitatges més propers seran els més afectats. 

5.2.13 Impacte del risc d’incendi forestal  

El risc d’incendi forestal es considera moderat donat que els sòls de conreus estan 

molt nets de vegetació herbàcia, les zones de bosquines són petites i no presenten 

continuïtat. 

 

5.3 Metodologia aplicada en les matrius 

S’ha realitzat una matriu de caracterització i avaluació d’impactes que inclou els 

impactes en la fase de construcció i en la fase d’explotació. Les matrius són conjuntes 

a les alternatives per afavorir la visualització de les diferències existents. Cada impacte 

s’ha determinat segons es realitzin o no les mesures preventives i correctores 

proposades. L’impacte residual és aquell que quedarà tot i haver realitzat les mesures 

correctores. 
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S’utilitzen per a la caracterització i la valoració les definicions del Real Decreto 

1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el reglament per a l’execució del 

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental, a més d’altres definicions exigides pel Departament de Medi Ambient 

(referents a l’aparició de l’impacte, a l’extensió de l’impacte i a la seva situació 

respecte de l’origen). Aquestes caracteritzacions són: 

1) Segons la intensitat, grau d’alteració produïda i severitat dels efectes causats 

pels impactes negatius: 

- Efecte mínim: El que es pot demostrar que no és notable. 

- Efecte notable: Es manifesta com una modificació del medi ambient, dels 

recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que 

produeixi o pugui produir al futur repercussions apreciables als mateixos. 

2) Segons el signe, si millora o empitjora la situació actual: 

- Efecte positiu: Aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica 

com per la població en general, dins del context d’una anàlisi completa, dels 

costos i beneficis genèrics i de les externalitats de l’actuació contemplada. 

- Efecte negatiu: Aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, 

cultural, paisatgístics, de productivitat ecològica, o en una increment dels 

perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres riscos ambientals. 

3) Segons la incidència: 

- Efecte directe: Té una incidència immediata en algun aspecte ambiental. 

- Efecte indirecte o secundari: Aquell que suposa una incidència immediata 

respecte a la relació d’un sector ambiental amb un altre. 

4) Segons el tipus de sistema actiu: 

- Efecte simple: Aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental (o 

aquell, el mode d’acció del qual és individualitzat),sense conseqüències en la 

inducció de nous efectes, ni en l’acumulació ni en la sinèrgia. 

- Efecte acumulatiu: Aquell que quan es propaga l’acció de l’agent inductor, 

incrementa progressivament la seva gravetat, ja que no existeixen mecanismes 

d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la del increment de l’agent 

causant del mal. 

- Efecte sinèrgic: Aquell que es produeix quan l’efecte conjunt de la presència 

simultània de diversos agents, suposa una incidència ambiental major que 

l’efecte suma de les incidències individuals contemplades aïlladament. Així 



Annex 16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 

41 

 

mateix, s’inclou dins d’aquest tipus aquell efecte, el mode d’acció del qual, 

indueix a l’aparició d’altres nous. 

5) Segons l’aparició: 

- A curt termini: Es manifesta abans d’un any. 

- A mig termini: Es manifesta abans dels cinc anys. 

- A llarg termini: Es manifesta després dels cinc anys. 

6) Segons la persistència: 

- Efecte permanent: Suposa una alteració que no desapareix en el temps. 

- Efecte temporal: Suposa una alteració no permanent en el temps, amb un 

termini temporal de manifestació que pot ser estimat o determinat. 

7) Segons la reversibilitat: 

- Efecte reversible: Aquell en el qual l’alteració que suposa pot ser assimilada 

per l’entorn de forma mesurable, a mig termini, a causa del funcionament dels 

processos naturals de la successió ecològica i dels mecanismes 

d’autodepuració del medi. 

- Efecte irreversible: Aquell que suposa la impossibilitat, o la dificultat extrema, 

de retornar a la situació anterior a l’acció que el produeix. 

8) Segons la recuperabilitat: 

- Efecte recuperable: Aquell on l’alteració que suposa pot ser eliminada, ja sigui 

per l’acció natural, o per l’acció humana. 

- Efecte irrecuperable: Quan l’alteració o pèrdua que suposa és impossible de 

recuperar o restaurar, tant per l’acció natural com per la humana. 

9) Segons la seva periodicitat: 

- Efecte periòdic: Aquell que es manifesta com un model d’acció intermitent i 

continu en el temps. 

- Efecte d’aparició irregular: Es manifesta de forma imprevisible en el temps, i les 

seves alteracions s’han d’avaluar en funció d’una probabilitat d’ocurrència. 

10) Segons la manifestació: 

- Efecte continu: Aquell que es manifesta com una alteració constant en el 

temps, acumulada o no. 

- Efecte discontinu: Aquell que es manifesta per mitjà d’alteracions irregulars o 

intermitents en la seva permanència. 

11) Segons l’extensió. Fa referència a si un determinat impacte es manifesta al 

punt on s’origina, o si pel contrari, també es manifesta a altres punts més 

allunyats: 
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- Efecte localitzat 

- Efecte extensiu 

12) Segons la situació. Indica on es produeix l’impacte independentment de la seva 

capacitat d’extensió: 

- Proper a l’origen 

- Allunyat de l’origen 

Valoració de l’impacte 

Es fa en funció de l’efecte d’un determinat impacte sobre els factors ambientals, i del 

grau d’atenuació o millora de les mesures correctores aplicades. Els impactes es 

valoren segons les següents categories d’impactes: 

- Compatible: Aquell impacte la recuperació del qual és immediata una vegada 

he acabat l’activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques protectores i 

correctores. 

- Moderat: Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques 

protectores o correctores intensives i on la recuperació de les condicions 

ambientals inicials requereix cert temps. 

- Sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l’adequació 

de mesures correctores o protectores, i on, inclòs amb aquestes mesures, la 

recuperació requereix un període de temps dilatat. 

- Crític: Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable. Amb 

aquest impacte es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 

condicions ambientals, sense cap possibilitat de recuperació, inclòs amb 

l’aplicació de mesures correctores. 

 

5.4 Matrius d’identificació i valoració d’impactes 

 

S’exposen tot seguit les matrius d’identificació i valoració d’impactes, amb les mesures 

preventives i correctores que s’hi han d’associar: 

 

 

 

 

 



Annex 16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 

43 

 

 

 

Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

 

Atmosfera 

 

Augment de les partícules en suspensió, pel 
moviment de terres, etc., en la fase de 

construcció 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
temporal, periòdic, discontinu, extensiu, pròxim a 

l’origen, reversible a curt termini, recuperable 

 

Regar els camins i les superfícies d’obra 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

MOD/COMP COMPATIBLE 

Augment de gasos contaminants pel trànsit 
durant el període d’explotació i augment de 

gasos contaminants pel moviment de 
maquinària, ferm i plantes de tractament de 

material durant la fase de construcció 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
temporal, extensiu, pròxim a l’origen, recuperable 

 

Mantenir la maquinària i les plantes de 
tractament en bones condicions Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT COMPATIBLE 

 

 

Soroll 

 

Augment de les emissions sonores durant el 
període d’obres i durant la fase d’explotació 

mínim, negatiu, simple, directe, a llarg termini, 
permanent, periòdic, continu, extensiu, pròxim a 

l’origen, irreversible, recuperable 

Respectar l’horari de descans 
Mantenir la maquinària en bon estat 
Evitar situar el parc de maquinària proper al 
nucli urbà o vivendes aïllades 
Instal· lació de pantalles acústiques en els punts 
propers de la traça amb les masies existents 

Valoració de l’impacte Impacte residual 

MOD/COMP MOD/COMP 

 

 

Aigua 

 

Canvi de drenatge de les aigües superficials 

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, 
permanent, irreversible, recuperable, continu, 

localitzat, proper 
 

Realització de les obres de drenatge 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT COMPATIBLE 

 

Contaminació a les aigües superficials pel 
vessament de líquids, hidrocarburs, olis, 

ciment, etc., procedents del manteniment de 

la maquinària i d’obres de fàbrica i de les 
aigües residuals 

notable, negatiu, acumulatiu, directe, a curt termini, 
temporal/permanent, irregular, extensiu, continu, 
allunyat, irreversible a curt termini, parcialment 

recuperable 

Evitar vessaments d’olis, líquids, etc, 
procedents del manteniment de la maquinària i 
controlar la seva correcta gestió 
Emmagatzemar els productes tòxics a llocs 
habilitats a tal efecte 
Connectar les aigües residuals a la xarxa de 
clavegueram o instal· lar una estació sèptica 

Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT COMPATIBLE 
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Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

 

Geologia 

 

Inestabilitat de vessants 

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, 
permanent, localitzat, irregular, continu, proper a 

l’origen, irreversible, recuperable 

 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

Moviment de terres. Excedents de terres o 

necessitats de terres 

notable, negatiu, acumulatiu, a curt termini, temporal, 
permanent, lluny a l’origen, extensiu, irreversible, 

parcialment recuperable 

 

Abocament de terres sobrants en zones on 

calgui restauració 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT COMPATIBLE 

 

 

Edafologia 

 

Pèrdua de sòl edàfic i capacitat productiva 

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini, 
permanent, irreversible, irrecuperable, continu, 

localitzat 

Recuperar la cobertura edàfica superficial 
(terres vegetals) mitjançant la retirada de la capa 
fèrtil i el seu convenient abassegament temporal 
per a la posterior reutilització 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
MODERAT MODERAT 

 

Augment de l’erosió 

mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a curt termini, 
permanent, irreversible, recuperable, continu, 

localitzat 

Dissenyar talussos amb poc pendent ( ≤ 3H:2V; 
revegetables). 

Canalitzar les aigües als talussos. 
Redistribuir les terres vegetals. 
Millorar la qualitat de les terres vegetals. 
Revegetació de talussos i restauració de zones 
degradades 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
 

MODERAT 

 

COMPATIBLE 

 

Augment de la compactació i segellat de sòl 

mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a curt termini, 
permanent, irreversible, recuperable, continu, 

localitzat 

Limitar amb encintat la superfície afectada 
Utilitzar la traça com a indret de pas i els 
camins preexistents com accessos de l'obra 
Situar el parc de maquinària a àrees compartides 
amb antics conreus 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
MODERAT COMPATIBLE 

 

Disminució de la qualitat del sòl per 
abocament accidental de substàncies 

mínim, negatiu, indirecte, acumulatiu, a mig termini, 
permanent, parcialment reversible, parcialment 

recuperable, d'aparició irregular, discontinu, localitzat 

Evitar vessaments d'olis, líquids, etc. procedents 
del manteniment de la maquinària i controlar la 

seva gestió 
Emmagatzemar els productes tòxics a llocs 
habilitats 
Portar el material sobrant de l'obra a abocadors 
o llocs habilitats a tal efecte. 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
 

MODERAT 

 

COMPATIBLE 
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Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

 

Risc d’incendis 

 

Augment del risc d’incendis 

 

mínim, negatiu, sinèrgic, directe-indirecte, a curt 
termini, permanent, continu, localitzat, irregular, 

proper a l'origen, extensiu, irreversible, 
parcialment recuperable 

No fer foc a les obres durant l'estiu 

Respectar les normes vigents de prevenció 
d'incendis 
Revegetació amb espècies de baix índex 
d'inflamabilitat, evitant la continuïtat dels 
combustibles vegetals 
Major proporció de lleguminoses que de 
gramínies a les barreges d'hidrosembra 
Senyalització de l'obra per risc d'incendis 
Prohibició d'el· liminar restes vegetals a través de 
la crema 
Compliment del Decret 64/95 de 7 de març 
Compliment del Decret 130/98 de 12 de maig 
Mantenir una zona de seguretat d'1 m a partir de 
l'extrem exterior de la calçada 
Mantenir una zona de protecció de 2m a banda i 
banda de la calçada 

Valoració de l’impacte Impacte residual 

 

MODERAT 

 

COMPATIBLE 

 

 

Vegetació 

 

Eliminació de la coberta vegetal 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable 

 

Limitar acuradament la zona d’obres 
Revegetar els talussos i les zones d’ocupació 
temporal Valoració de l’impacte Impacte residual 

SEVER MODERAT 

 

Degradació de les comunitats pròximes 

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a 

curt/mig termini, permanent, continu, localitzat, 
pròxim a l'origen, irreversible, recuperable 

 

Limitar acuradament la zona d’obres 
Revegetar els talussos i les zones d’ocupació 
temporal Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT MODERAT 
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Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

 

Fauna 

 

Destrucció d’individus pel moviment de 

terres i pel trànsit 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, continu, localitzat, pròxim a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable 

Limitar de la zona d'obres i dels camins d'accés 
d'obres 

Adequar tots els passos transversals a la 

carretera com a passos de fauna 
Col·locació de tanques a l'entorn dels passos 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
MODERAT MOD/COMP 

 

Pertorbacions a les comunitats properes per 
soroll, llum, etc 

notable, negatiu, acumulatiu, directe/indirecte, a 

curt/mig termini, permanent, continu, localitzat, 
pròxim a l'origen, irreversible, recuperable 

 

Limitar la zona i l'horari de les obres 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT MODERAT 

 

Efecte barrera 

mínim, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
permanent, continu, localitzat, lluny a l'origen, 

irreversible, parcialment recuperable 

 

Adequar tots els passos transversals a la 

carretera com a passos de fauna 
Col·locació de tanques a l'entorn dels passos Valoració de l’impacte Impacte residual 

SEV/MOD MOD/COMP 

 

 

Paisatge 

 

Reducció i fragmentació de les unitats de 
paisatge existents a la zona 

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini, 
permanent, irreversible, irrecuperable, continu, 

localitzat 

 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
SEVER SEVER 

 

Reducció de la qualitat paisatgística 

notable, negatiu, simple, directe, a curt termini, 
irreversible, parcialment recuperable, localitzat 

Revegetació dels talussos 
Reconstrucció i restauració de les zones 

ocupades temporalment 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

SEVER SEV/MOD 

 

 

Patrimoni  
 

Afectació pel moviment de terres 

mínim, positiu, directe, simple, a curt termini, 
temporal, irreversible, recuperable, localitzat, 

allunyat de l'origen. 

Alternatives 1, 2, i 3: un control arqueològic 
dels tots els rebaixos i del procés de 

desbrossament per preservar la destrucció, sense
documentació prèvia, del jaciments que es 

poguessin sortir fent incidència. 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

MODERAT COMPATIBLE 
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Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 

 

Infraestructures 

i serveis 

 

Malmesa infraestructures i serveis existents, i 
pèrdua de permeabilitat 

notable, negatiu, directe, simple, a curt termini, 
permanent, irreversible, recuperable, localitzat 

Reposició dels camins principals. 
Reposició dels serveis existents (línies 

elèctriques) 
Valoració de l’impacte Impacte residual 

SEVER COMPATIBLE 

 

Problemes ocasionats pels talls periòdics de 
trànsit i desviaments de camins 

mínim, negatiu, directe, simple, a curt termini, 
temporal, irreversible, recuperable, localitzat 

Regulació dels talls de trànsit durant les hores 
punta 

Senyalització de les zones d'obres i dels 
possibles desviaments 

Valoració de l’impacte Impacte residual 
MODERAT COMPATIBLE 

 

 

Usos del sòl i 
planejament 

 

Reducció i fractura dels usos existents 

negatiu, directe, simple, a curt termini, permanent, 
irreversible, irrecuperable, continu, localitzat 

 

Remuneracions als propietaris afectats per les 
expropiacions Valoració de l’impacte Impacte residual 

SEVER MODERAT 

 

Ocupació temporal del terreny 

negatiu, directe, simple, a curt termini, temporal, 
irreversible, recuperable, localitzat 

Limitació de les zones destinades a instal·lació 
d’infraestructures d’obra (maquinària), i dels 
llocs destinats a magatzem de materials. En 

general, limitar l’afectació sobre el territori a la
mínima superfície necessària 

Recuperació dels terrenys afectats o de les zones
ocupades temporalment (revegetació) 

Ocupació de conreus abandonats 

Valoració de l’impacte Impacte residual 

 

MODERAT 

 

COMPATIBLE 
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6. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 

Per a la reordenació ecològica, estètica i paisatgística de l’àrea afectada per les obres 

de construcció de la nova carretera i la seva entrada en servei, s’han descrit una sèrie 

de mesures preventives i correctores que anul·len o minimitzen alguns dels impactes 

descrits a l’apartat anterior. 

 

6.1 Ocupació del terreny 

L’ocupació del terreny és un aspecte molt important durant les obres, que causa un 

gran nombre d’impactes sobre la vegetació, la fauna, la geomorfologia, el paisatge, 

l’agricultura, la població resident propera, etc. És per això que és important prendre 

totes les mesures possibles perquè aquesta ocupació sigui la mínima possible i a que 

afecti el mínim possible als valors naturals, socioculturals i econòmics de la zona. Es 

proposen les següents mesures preventives i correctores: 

- Marcar acuradament i encintar les zones afectades per les obres, tot 

minimitzant la seva afectació (límit d’ocupació), especialment les zones 

properes a les bosquines. 

- En el cas que sigui necessari afectar més àrea que el límit d’ocupació, cal 

definir juntament amb la Direcció d’Obra Ambiental les amplades a afectar. 

Això inclou marcar el límit de talussos però també marcar la zona 

d’abassegament de terra vegetal, d’abocadors temporals, instal·lacions, etc. 

- Reduir al màxim l’obertura de camins d’accés a l’obra, tot utilitzant la pròpia 

traça i els camins preexistents. Els camions, vehicles i diferent maquinària de 

l’obra aprofitaran la xarxa de camins ja existent a tota la zona.- 

- En el cas que sigui imprescindible la creació de nous camins, aquests no 

superaran l’amplada dels vehicles que hi hagin de passar. Un cop acabada 

l’obra es procedirà a la revegetació d’aquests accessos temporals per tal de 

recuperar les condicions inicials. 

- Ubicar les instal·lacions d’obra fora de les zones de sensibilitat alta. Es 

recomanen els terrenys de conreus abandonats. 

 

6.2 Soroll i contaminació atmosfèrica 

En la fase de construcció es recomana realitzar una sèrie d’accions per a destorbar el 

mínim possible a la població veïna, vegetació i fauna, entre les que es pot destacar: 

- Regar la traça i camins de servei, durant el moviment de terres. 
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- Mantenir el parc de maquinària i els sistemes d’insonorització dels equips en 

bones condicions. 

- Respectar al màxim les hores de descans de la població. 

De cara a la fase d'explotació, no s’ha previst la instal·lació de pantalles acústiques en 

cap punt del traçat de la variant. 

 

6.3 Alteracions als cursos d’aigua i aqüífers 

Tot seguit es presenten una sèrie de mesures preventives i correctores que cal tenir en 

compte per a disminuir les afeccions als corrents d’aigua superficials. 

- No s’han d’abassegar terres ni materials d’obres a prop dels cursos d’aigua. 

- Els camps són terrasses i el terra està compactat. Cal conduir els punts 

d’acumulació d’aigua fins a canalitzacions existents a la zona, tals com cunetes 

de carreteres properes, marges de conreus, etc. per impedir l’entollament dels 

camps de conreu o cap al riu Foix, sempre que sigui possible. 

- L'execució de la cuneta de guarda s'ha de procurar fer-la abans de l'excavació 

del desmunt per tal d'evitar l'obertura d’un accés específic i l’afectació de la 

vegetació adjacent que se’n deriva. 

- En la fase d'obra s'evitarà l'erosió de talussos ja sigui de desmunts o de 

terraplens donant sortida provisional a l'aigua en els mateixos punts on es 

construiran els baixants definitius. 

- Controlar que es realitzi el canvi d’oli o les reparacions de la maquinària a les 

àrees destinades a aquesta finalitat (parc de maquinària) o a tallers externs a 

les obres. En el cas que la maquinària s’espatlli i sigui impossible la seva 

mobilització fins al parc de maquinària o el taller, caldrà adequar la zona on 

s’hagi de reparar amb plàstics o altre material aïllant. 

- Disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a l’emmagatzematge de 

materials i residus tòxics o perillosos durant les obres. 

- Procedir a la restauració de la vegetació de totes superfícies afectades per les 

obres i que no tenen una ocupació permanent (talussos, superfícies d’aplec, 

abocadors, etc.) 

 

6.4 Afectacions als sòls, l’erosió 

En la fase de construcció s’han de realitzar les següents mesures preventives i 

correctores en la zona d’ocupació permanent i temporal per a poder reutilitzar la terra 

vegetal del sòl actual de la zona en els talussos: 
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- Recuperar la cobertura edàfica superficial mitjançant la retirada de la capa fèrtil 

iel seu convenient acumulament per a una posterior reutilització. Es recomana 

decapar com a terra vegetal els primers 30 cm de gruix per a la posterior 

restauració i revegetació de talussos. Aquests 30 cm seran suficients per a 

poder estesar 30 cm de terra vegetal en els talussos. La terra vegetal no 

s’hauria de barrejar amb altres materials procedents de l’obra. El decapat es 

realitzarà quan el sòl estigui sec. 

- Es recomana realitzar l’abassegament de la terra vegetal en piles d’una alçada 

màxima de 4 m, procurant no alterar l’estructura del sòl per compactació. És 

convenient que estiguin barrejats amb la vegetació destruïda per augmentar el 

nivell de matèria orgànica d’aquests així com el banc de llavors. S’ha d’evitar el 

pas de maquinària pesada sobre el sòl. 

- Millora de la qualitat de les terres vegetals. Es millorarà el contingut orgànic de 

les terres vegetals. Per valorar exactament la quantitat de matèria orgànica a 

afegir es realitzaran anàlisis de les terres acumulades. L’esmena orgànica 

s’aplicarà en l’abassegament temporal, un o dos dies abans de la redistribució 

de les terres vegetals. 

- La terra vegetal emmagatzemada es redistribuirà a les superfícies de nova 

creació que s’han de restaurar. 

- Realitzar la hidrosembra dels talussos immediatament després de l’estesa de 

les terres vegetals. D’aquesta manera es disminuirà l’erosió d’aquests terrenys. 

- Realitzar la revegetació de talussos amb plantes de creixement ràpid entre 

d’altres, (i adaptades al clima) per tal que la cobertura vegetal augmenti el més 

aviat possible, de la mateixa forma que l’arrelament d’aquestes plantes. El gruix 

mínim de sòl a utilitzar a les zones a restaurar és de 30 cm. La redistribució del 

sòl s’efectuarà amb temps sec. Sota cap concepte la terra vegetal s’utilitzarà 

per omplir forats o reblerts de les obres o llocs adjacents. 

- Recuperar les zones d’ocupació temporal i dels accessos provisionals. Un cop 

el material sobrant de l’obra és eliminat de les zones d’ocupació temporal, 

l’estructura del sòl d’aquests indrets es recuperarà mitjançant subsolat. Els 

accessos provisionals establerts durant l’obra seran restaurats per restituir la 

serva morfologia inicial. 

- Canalitzar correctament les aigües a les capçaleres dels desmunt mitjançant 

cunetes de guarda i terraplens durant la fase de construcció, així com a altres 

llocs de l’obra susceptibles de tenir processos d’erosió. 

- Canalitzar correctament les aigües als abocadors i abassegaments de terra 

vegetal. 
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- Evitar el vessament d’olis, hidrocarburs i d’altres substàncies contaminants 

sobre el sòl i disposar d’una zona impermeabilitzada i coberta per a 

l’emmagatzematge de matèries i residus tòxics o perillosos durant les obres.  

- Situar l’àrea d’activitats i el parc de maquinària en àrees compactades per 

antics conreus. D’aquesta manera les possibles afectacions sobre el medi 

natural i la població del indret seran menors que si es situessin en les zones de 

bosquines i matolls, als camps actius de vinyes o a terrenys propers al nucli de 

població. 

 

6.5 Restauració 

La restauració de terraplens de pendents es realitzarà prèvia estesa de terra vegetal i 

posterior hidrosembra i plantacions. La restauració aconsegueix els següents efectes 

positius: 

- Minimitza l’impacte paisatgístic i visual creat per les obres, mitjançant 

l’harmonització de la carretera amb l’entorn, dissimulant els efectes produïts i 

suavitzant elements i aspectes del paisatge no grats per a la vista dels 

habitants de la zona, dels conductors i d’altres observadors exteriors a la 

carretera. 

- Contribueix a mantenir l’estabilitat dels sòls sobre els que s’implanta i redueix el 

procés d’erosió. La part aèria de les plantes minva l’energia de la gota de pluja 

al caure sobre el sòl i junt amb les arrels frenen l’escorrentia superficial. 

Igualment, els sistemes radiculars de les plantes, milloren l’estructura del sòl, 

fent-lo més permeable i cohesiu. Tot això evita l’erosió i minimitza 

considerablement l’aportació de sediments a peu de talús. 

La revegetació comprèn diferents fases a l’obra entre les que cal destacar: l’estesa de 

terra vegetal, la sembra o hidrosembra i les plantacions. 

Pel que fa referència a la restauració de les zones d’ocupació temporal, prèviament a 

l’estesa de terra vegetal s’hauria de realitzar l’adequació morfològica i el subsolat de 

les zones d’ocupació temporal que hagin patit compactació per abassegament de 

materials, terres, pas de maquinària, etc. 

6.5.1 Estesa de terra vegetal 

Es recomana utilitzar la terra vegetal obtinguda de la pròpia obra, tot i que s’hagin de 

realitzar esmenes i afegir adobs. De manera general, és recomanable estesar una 

capa de terra vegetal de 30 cm de gruix mínim sobre tots aquells talussos inclinats i en 

totes aquelles altres superfícies planeres a restaurar (abocadors provisionals, parcs de 
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maquinària, oficines, etc.). La terra vegetal s’ha d’estendre i conformar amb 

maquinària adient sense trepitjar-la o compactar-la pel pas de la maquinària o per la 

forma de transport. 

6.5.2 Sembra o hidrosembra 

Immediatament a l’estesa del sòl, i per tal d’evitar possibles problemes d’erosió 

d’aquest, es procedirà a la sembra o hidrosembra. 

També es recomana revegetar totes les superfícies denudades durant les obres  

d’ocupació temporal com la zona d’instal·lacions, parc de maquinària, accessos, etc. 

que no siguin camps de conreu en actiu. En el cas que siguin camps de conreu en 

actiuno es realitzarà cap sembra. 

La zona de seguretat (1metre) es recomana mantenir-la lliure de qualsevol tipus de 

vegetació. En la zona de protecció (2 metres a partir de la zona de seguretat) es 

recomana utilitzar herbàcies baixes, amb predomini de les lleguminoses (80% de la 

mescla) i una densitat d’arbust baixa, de 150 ut/ha. 

A continuació es donen diferents directrius a tenir en compte sobre les espècies a 

utilitzar, tot i que la barreja d’hidrosembra i les diferents plantacions ha de ser definida 

més exhaustivament en la fase de projecte. 

La hidrosembra s’efectuarà a partir d’una barreja de gramínies i de lleguminoses. La 

composició i proporció haurà de ser determinada en el moment de la realització 

depenent de l’època de l’any. La dosis a aplicar serà de 35 gr/m² de barreja de llavors. 

Tenint en compte les necessitats de baix manteniment es proposa una mescla de: 

• 95% mescla comercial: 

- 28% Festuca arundinacea 

- 25% Cynodon dactylon 

- 10% Agropyrum desertorum 

- 10% Agropyrum cristatum 

- 13% Lolium rigidum 

- 14% Bracypodium retusum 

• 5% mescla autòctona: 

- 40% Lavandula latifolia 

- 20% Genista scorpius 

- 40% Thymus vulgaris 
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6.5.3 Plantacions 

Es recomana la plantació de llentiscle (Pistacia lentiscus), bruc d’hivern (Erica 

multiflora), càdec (Junniperus oxycedrus), romaní (Rosmarinus officinalis) i aladern 

(Rhamnus alaternus). 

Les espècies s’han escollit tenint en compte el Decret 162/199, de 15 de juny pel qual 

s’estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora) i es 

prohibeix la plantació dels vegetals que s’esmenten tot seguit a les voreres, mitjanes i 

altres zones enjardinades de carreteres, autovies i autopistes d’arreu de Catalunya: 

Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Malus, Mespilus, 

Photinia, Pyracantha, Pyrus, Sorbus, Stranvaesia. 

Cal tenir en compte que el romaní és una espècie molt inflamable durant tot l’any, pel 

que s’ha de plantar en els peus dels terraplens. 

Es recomanable adequar com a passos de fauna els drenatges i alguns dels passos 

inferiors o superiors de restauració de camins. Aquesta adequació respon a disminuir 

el risc d’atropellament, creant punts d’atracció per a la fauna davant de les obres de 

drenatge i de fàbrica. L’adequació es realitzarà amb plantacions arbustives a banda i 

banda de cada entrada, amb marcs de plantacions d’1 m2. 

 

6.6 Risc d’incendis 

Les mesures preventives i correctores per a evitar el risc d’incendis es basen en la 

legislació existent sobre aquest tema. Així doncs les dues principals mesures són: 

- Compliment de la normativa establerta en el Decret 64/1995 de 7 de març, pel 

que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Compliment de la normativa establerta en el Decret 130/1998 de 12 de maig, 

pel que s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees 

d’influència de carreteres. 

A continuació es detallen algunes de les mesures proposades en aquests Decrets i 

que s’hauran de complir durant la fase de construcció de l’obra: 

- Estarà totalment prohibida la realització de qualsevol tipus de foc durant el 

període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, tot i que es recomana 

estendre aquesta prohibició a tot l’any. 

- En els treballs de tala i esbrossada restarà totalment prohibida l’eliminació de 

restes vegetals a través de la crema. És preferible que es triturin i s’incorporin a 

la terra vegetal, (o bé es traslladaran a abocador autoritzat). 



Annex 16. Estudi d’Impacte Ambiental 
 

54 

 

Altres mesures que es detallen a continuació s’han de complir durant la fase de 

construcció i la fase d’explotació: 

- La plantació d’espècies de revegetació es realitzarà evitant que es doni una 

continuïtat dels combustibles forestals, mantenint una distància mínima de 

seguretat entre plantes o grups de plantes, i complint el requeriments exposats 

al Decret 130/1998 del 12 de maig. 

- Manteniment d’una zona de seguretat d’1 m a partir de l’extrem exterior de la 

calçada. 

- Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada a 

comptar a partir de la línia externa de la zona de seguretat. 

 

6.7 Fauna 

 

S’ha d’evitar l’afectació innecessària i mantenir la vegetació natural per augmentar la 

seva permeabilitat per la fauna terrestre. 

Per altra banda, s’han de condicionar les obres de drenatge transversal per tal que 

permetin el pas dels animals. Per aconseguir-ho, han de complir les característiques 

següents: 

- presentar les seves entrades a la cota natural del terreny. 

- presentar vegetació natural herbàcia i arbustiva a les entrades (revegetació 

dels entorns immediats de les boques). 

- ésser de recorregut recte. 

- ésser construïdes amb formigó i no amb acer corrugat. 

- presentar substrat natural a la base del pas. 

- tenir una amplada mínima de 1,5 m 

 

6.8 Patrimoni arqueològic i paleontològic 

 

L’estudi de l’àrea afectada per la nova carretera i les visites sobre el terreny no han 

permès determinar la presència de materials arqueològics en superfície. No obstant es 

proposa com a mesura correctora per a possibles troballes i per la protecció del 

Patrimoni Cultural Arqueològic: 

- Control arqueològic de tots els rebaixos i del procés de desbrossament per 

evitar la destrucció, sense documentació prèvia, del jaciments que poguessin 

sortir fent incidència. 
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- Aquests rebaixos es controlaran fins arribar al subsòl natural o a la cota on 

decideixi l’arqueòleg amb la maquinària que es consideri més adient. Es 

realitzaran en una primera fase, prèvia al començament de les obres de 

construcció de la nova variant. 

 

6.9 Socioeconòmiques 

 

A continuació s’exposen mesures preventives i correctores a les afectacions 

socioeconòmiques: 

- Compensar econòmicament als afectats per la pèrdua de terrenys, naus i altres 

edificacions. 

- Restaurar les zones ocupades temporalment. 

- Assegurar la permeabilitat territorial dels camins i carreteres afectats per la 

nova carretera. 

- Senyalitzar correctament les zones d’obres, abassegaments, desviaments, etc. 

- Efectuar els regs necessaris per a disminuir la concentració de pols i les 

molèsties a la població veïna a la zona d’obres. 

- Assegurar el restabliment de tots els serveis afectats. 

- Donada la topografia terrassada de la zona i la compactació del sòl caldrà 

estudiar detalladament la necessitat de realitzar canalitzacions per a fer circular 

l’aigua d’escorrentia a la sortida de les obres de drenatge fins a llocs habilitats 

per impedir l’entollament dels camps propers. 

 

6.10 Pla de gestió de residus 

 

L’objectiu d’aquest pla de residus és realitzar una recollida selectiva de tots els residus 

generats durant el període de construcció, per evitar la posterior contaminació de sòls i 

aigua, i el deteriorament del paisatge. 

6.10.1 Residus especials 

S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de 

maquinària. La zona de magatzem de productes especials estarà impermeabilitzada, 

coberta i ubicada en un cubetó de seguretat per evitar possibles infiltracions al terreny. 

Es construirà una arqueta desgreixadora (arqueta sifonada) per a separar els olis, 

greixos i altres hidrocarburs de l’aigua d’escorrentia del parc de maquinària i/o taller. 

Tots els residus seran transportats i tractats per transportistes i gestors autoritzats. 
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6.10.2 Residus no especials 

Es localitzaran diversos punts d’abassegament temporal, degudament senyalitzats, 

distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats 

periòdicament a la zona d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran 

localitzats uns “punts nets” de superfície suficient per abassegar els diversos materials 

per tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro, 

matèria orgànica, etc. 

6.10.3 Abocador de terres 

Ja siguin els excedents de terres, o les terres classificades com a sòls no reutilitzables 

en els terraplens, es recomana utilitzar com a lloc d’abocament: 

- abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que 

requereixen efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb 

necessitat d’aportació de material. 

- àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives, d’acord amb els 

ajuntaments d’aquest municipis, i un cop es disposi de permisos reglamentaris. 

- camps de conreus abandonats de les rodalies. 

La traça en estudi passa al costat de camps de conreu classificats com a zona 

agrícola. En els camps de conreu abandonats es podria ubicar el material sobrant, tot 

seguint la morfologia actual, però a una cota més elevada. Posteriorment caldria 

estesar una capa d’1,5 metres de terra vegetal. 

6.10.4 Aigües residuals procedents de les casetes 

Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra i oficines s’abocaran a la xarxa 

de clavegueram existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que 

presenti garanties d’impermeabilització. 

La ubicació del dipòsit, complirà les següents distàncies mínimes: 

- Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m. 

- Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m. 

- A pous: 40 m. 

- A arbres: 3 m. 

S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat 

quan aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa 

especialitzada en la neteja de foses. 
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7. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 

7.1 Introducció i objectius 

El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) té els següents objectius: 

• Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

• Proporcionar resultats específics pel que fa als valors d’impacte assolits pels 

indicadors ambientals pre-seleccionats respecte dels previstos, determinant els 

paràmetres de seguiment, la freqüència de controls, duració, període 

d’aplicació i els llocs o àrees de mostreig i control, durant la fase d’obres i la 

d’explotació. 

• Controlar l’aplicació i eficiència de cadascuna de les mesures preventives i 

correctores previstes en aquest Estudi d’Impacte Ambiental. 

• Proposar noves mesures correctores si s’observa que els impactes són 

superiors als previstos o que les mesures correctores inicialment proposades 

són insuficients. 

Recordar, però, que el PVA no té com a finalitat el control exhaustiu de la realització 

de les mesures preventives i correctores proposades, tasca que correspon a la 

Direcció d’Obra del Projecte, sinó el seguiment i control de la eficàcia de les mateixes. 

S’establirà una metodologia de treball sistemàtica i adaptada específicament als 

condicionaments propis de l’actuació, de manera que es garanteixi el control exhaustiu 

de la qualitat dels diferents paràmetres ambientals que intervenen i/o es veuen 

afectats pel projecte de traçat, durant la fase de construcció i en la d’explotació 

El PVA es desenvolupa en tres fases: 

- 1ª fase: Constatació de l’estat pre-operacional. 

- 2ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase de construcció. 

- 3ª fase: Seguiment i control d’impactes durant la fase d’explotació. 

 

7.2 Primera fase: constatació de l’estat preoperaci onal 

Com a condició complementària de la Declaració d’Impacte Ambiental, abans de l’inici 

de les obres, s’haurà de constituir una comissió mixta de concertació i control entre el 

Departament de Medi Ambient i la Direcció General de Carreteres. Aquesta comissió 

tècnica vetllarà pel contingut, la periodicitat, l’aplicació i l’època de realització de les 
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mesures preventives i correctores que assenyala l’Estudi d’Impacte Ambiental i la 

Declaració. 

Es farà un control de les àrees d’afecció del projecte, per determinar la situació de 

partida abans de la realització del Projecte. 

En cas que l’Estudi d’Impacte Ambiental no reflecteixi alguns aspectes importants amb 

suficient profunditat, es faran nous estudis que permetin determinar de manera clara la 

situació amb la que comparar a l’hora d’avaluar els impactes realment produïts. 

Replanteig 

Es comprovarà que abans del començament de la fase de construcció, les zones 

d’afecció contemplades en el projecte hagin estat assenyalades i delimitades 

mitjançant corda o balissament, assegurant que la zona d’afecció marcada es limita a 

la mínima imprescindible. Quedarà constància fotogràfica d’aquesta senyalització 

prèvia a l’inici de l’obra. Aquestes zones són: 

- Límit d’ocupació dels talussos o zones planes de la traça. 

- Parc de maquinària. 

- Casetes d’obra. 

- Vials i accessos a l’obra. 

- Abocadors temporals d’abassegament i definitius. 

Edafologia 

Es verificarà mitjançant analítica la qualitat aerològica del sòl, per tal de determinar les 

característiques naturals del mateix, i així decidir quina profunditat s’ha de decapar 

com a terra vegetal per a la restauració mediambiental de l’obra. 

Vegetació i fauna 

Es verificaran els inventaris existents sobre la vegetació i la fauna de la zona 

comprovant l’existència d’espècies de màxim valor. 

Paisatge 

Es realitzaran fotografies des de diferents punts perquè puguin servir de referència en 

una posterior comparació amb la situació en la fase d’obres i en la d’explotació. En la 

mesura del possible, les fotografies que s’hagin de realitzar durant la fase d’obres i 

després d’aquestes, es prendran des del mateixos punts. Aquests punts han de ser 

triats en funció de la seva utilitat pel seguiments de les feines i també per avaluar 

l’impacte paisatgístic de l’obra i la seva recuperació ambiental. 

Patrimoni 
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En el moment de la redacció d’aquest estudi, ja s’ha fet una prospecció arqueològica 

visual de la zona afectada pel traçat. 

 

7.3 Segona fase: control d’impactes en la fase d’obres  

Per a les instal·lacions auxiliars de l’obra, parc de maquinària, etc., s’ocuparà la 

mínima superfície compatible amb l’execució de les obres. Així mateix, la superfície 

provisional imprescindible per a l’execució de les obres s’ocuparà només quan sigui 

precís i es desocuparà tan aviat com sigui possible, durant la vida de l’obra. 

Es comprovarà que els accessos a l’obra es limiten als camins ja existents o 

prèviament aprovats per la Direcció d’Obra. 

A més a més, es tindrà especial atenció en afectar mínimament els elements de major 

interès per la fauna, les bosquines, els camps de conreu abandonats amb vegetació 

herbàcia i els marges de camps de conreu amb arbusts i arbres. 

Concretament en la fase d’obra es realitzarà el seguiment de les afeccions següents: 

Sistema hidrològic 

Es controlaran periòdicament els possibles abocaments que puguin afectar a les 

aigües subterrànies i superficials, especialment, el riu de Bitlles, com a conseqüència 

de les obres de fàbrica, drenatges i instal·lació i funcionament de l’àrea d’instal·lacions, 

parc de maquinària, etc. Aquest control s’estendrà a tots els possibles abocaments 

accidentals. 

En cas que aquests es produeixin, es controlaran i constataran les tasques de neteja i 

restauració. També es controlaran periòdicament les aigües procedents dels tancs de 

depuració primària instal·lats a la zona de vestuaris i altres basses de tractament 

d’aigua a la zona del parc de maquinària, etc. 

Soroll 

Es comprovarà que es porten a terme totes les mesures preventives i correctores del 

plec de condicions sobre proteccions contra el soroll en la fase de construcció, en 

especial: 

- Limitació de la jornada laboral a l’horari diürn. 

- Manteniment de la maquinària en bon estat. 

- Limitació de les voladures en les àrees d’interès durant el període reproductor 

de les aus nidificants (primavera). 
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- Disposició de pantalles de sorra o vegetals entre les voladures i els punts 

receptors. 

Cal dir però, que per les característiques del sòl present a la zona, es creu que no serà 

necessari l’ús de  les voladures, segons l’Annex 3 Geologia i geotècnia. 

Aire 

Pel que fa referència a les emissions de pols , els paràmetres quantificadors 

d’aquestes es mesuren en unitats de massa per temps i unitat de superfície per a les 

partícules sedimentables i en unitats de massa per unitat de volum en cas de 

partícules totals /sedimentables i en suspensió. També s’ha de controlar la direcció 

dels contaminants i la seva concentració i permanència en l’atmosfera. 

La quantificació de les partícules totals es realitzarà amb mesuradors direccionals, que 

mesuren la quantitat de pols en l’atmosfera i la direcció predominant del vent pel que 

es desplaça. Per a l’amidament de les partícules sedimentables s’utilitzaran 

mesuradors estàtics, similars als pluviòmetres. 

La freqüència dels amidaments serà setmanal, en les hores en què les emissions de 

contaminants siguin màximes. Es realitzarà una mitja abans del començament de 

l’activitat normal de l’obra per utilitzar amb posterioritat el resultat de l’anàlisi com a 

paràmetre de referència i poder mesurar la contaminació de fons. 

La situació dels punts de mesura es determinarà durant l’obra, un cop el contractista 

decideixi la ubicació definitiva de les instal·lacions d’obra i accessos. En cas que el 

resultat de les anàlisis indiqui nivells de contaminació inadmissibles s’investigarà 

l’origen i es comunicarà a la Direcció d’Obra, que decidirà les mesures oportunes. 

Pel que fa referència als contaminants  diversos , les estimacions d’emissió de 

contaminants de vehicles i la maquinària d’obra no fan necessari realitzar analítiques 

determinades. En tot cas, però, s’hauran de realitzar visites periòdiques a totes les 

zones de l’obra on es localitzin les fonts emissores, tant de contaminants com de pols i 

observar el compliment de les mesures correctores: 

- Rec de totes les superfícies productores de pols i partícules en general 

(accessos, abocadors, etc.) i de la vegetació annexa. 

- Velocitat reduïda de camions i maquinària per les pistes. 

- Control de càrrega i descàrrega del material. 

- Control del bon estat de funcionament de la maquinària, etc. 

Geologia 
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Es comprovarà que les zones d’abocadors no presenten afeccions no considerades en 

el present estudi 

Sòls 

Es comprovarà visualment que es minimitza la superfície ocupada i alterada pels 

moviments de terres i maquinària i que s’utilitzen les rutes i els accessos d’obra fixats 

al començament de les obres. 

Es realitzarà inspeccions sistemàtiques durant el període de desbrossada i d’extracció 

de terra vegetal, per tal d’assegurar-se que el material excavat, i la seva manipulació i 

emmagatzematge a l’abassegament és la correcta, segons el descrit a les mesures 

correctores de l’estudi d’impacte ambiental. 

Es comprovarà la reutilització de la terra vegetal retirada en tasques de revegetació de 

l’obra. Es realitzarà una analítica agronòmica completa de la terra aplegada per tal 

d’assegurar que és acceptable des del punt de vista aerològic, i per decidir si cal o no 

una aportació addicional de nutrients (adobs, fertilitzants). Així mateix quedarà 

constància escrita d’aquestes característiques. 

Es controlarà el temps de permanència de les terres aplegades, per tal de decidir la 

necessitat o no de l’adobat de cobertura esmentat a les mesures correctores. 

Talussos 

Es comprovarà l’estesa de terra vegetal sobre tots els talussos, fent-se això sense 

compactar-la pel pas de la maquinària o pel transport. 

Per tal d’evitar l’erosió dels talussos es comprovarà la realització de la hidrosembra i la 

plantació, així com la resta de les mesures correctores aconsellades en el 

corresponent apartat. 

Vegetació 

Es controlarà l’eliminació de la vegetació al llarg de tot el traçat. 

Es comprovarà la realització de les mesures d’hidrosembra i plantació en talussos a 

mesura que les obres van avançant, així com en les superfícies més planeres. 

Es verificarà la plantació dels arbusts a les zones recomanades, tenint cura de plantar 

les espècies recomanades en cada cas, especialment allà on es realitzin reposicions 

de camins, on hi hagi passos de fauna i als voltants de totes les obres de drenatge 

transversals. 

Risc d’incendis 
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A les obres, es prohibiran les fogueres no controlades, la poda incontrolada d’arbusts o 

arbres per a llenya i qualsevol pràctica que produeixi danys a la vegetació i que 

produeixi un potencial risc d’incendis. Es verificarà la retirada del total de les restes de 

tala produïts a l’obra de les zones limítrofes amb la mateixa. 

S’assegurarà el coneixement de la normativa aplicable sobre prevenció d’incendis 

forestals (Decret 64/1995 de 7 de març) per part dels operaris i de tothom que participi 

en l’obres. Si es considera necessari es poden realitzar petits cursos de formació 

sobre el tema i sobre les accions a prendre en cas d’incendi (Pla d’Emergència), amb 

l’objecte de conscienciar a tot el personal de l’obra de l’alt risc d’incendi a la zona. 

Es comprovarà que hi ha elaborat i que s’aplica un pla de treball, en quant a risc 

d’incendis, amb les directrius generals de la Direcció General del Medi Natural. 

Es verificarà la presència de les senyalitzacions adequades de risc d’incendi 

esmentades a les mesures preventives, així com el compliment del resta de les 

mesures correctores esmentades. 

Fauna 

Es farà un seguiment del comportament de l’avifauna i altres espècies faunístiques per 

causa del soroll, alteracions del sòl, etc. i altres efectes derivats del moviment de 

maquinària i accions de construcció de la carretera. Es controlaran els possibles 

allunyaments i efectes induïts sobre les espècies animals. Aquest control es realitzarà 

en coordinació amb el Servei de Protecció i Gestió de la Fauna de la Generalitat de 

Catalunya. 

S’estudiarà l’efecte barrera de la carretera en tot el seu traçat. S’estudiaran els 

principals passos de fauna, i els llocs de pas més freqüentats. 

En especial, es verificarà el condicionament correcte dels passos de fauna, així com 

que el número de passos sigui el recomanat. S’assegurarà que les obres de drenatge 

estan també condicionades com a passos de fauna. 

Es comprovarà la instal·lació de les tanques a l’entorn dels passos de fauna, i que 

aquestes tanques siguin de les característiques recomanades, amb especial atenció a 

les tanques per amfibis. 

Verificar la revegetació dels marges de la carretera amb les espècies recomanades. 

Es controlarà la no afectació dels elements paisatgístics d’interès per a la fauna 

(relleus pronunciats, bosquines, els marges de camins ..etc.). 

Paisatge 
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Es verificarà l’impacte cromàtic, textural, lineal, morfològic i d’escala, previst com a 

conseqüència del traçat i de la intrusió visual que suposen sobre els possibles 

observadors els desmunts i terraplens. 

Els indicadors d’impacte seran la pròpia constatació visual sobre el terreny i durant les 

obres mitjançant l’ús de fotografies reals de l’actuació que seran comparades amb les 

pre-operacionals i la intrusió visual prevista. 

Des de l’inici de les obres i fins la seva finalització, es procedirà al seguiment i 

comprovació de l’adient emplaçament i condicions dels abocadors, acotis i 

instal·lacions d’obra i maquinària. 

Residus i abocadors 

Es comprovarà que hi ha els contenidors adients per a cada tipus de residu i que 

estroben als llocs adequats, així com que aquests llocs estan correctament 

condicionats amb la fi d’evitar risc d’abocaments dels residus emmagatzemats. 

Es verificarà periòdicament el contingut dels diferents contenidors i que són 

transportats regularment i tractats per qui estigui autoritzat. 

Es comprovarà l’existència d’un pla d’accions a realitzar en cas de què hi hagi un 

abocament accidental del contingut dels contenidors. 

En cas que s’hagin de dissenyar nous abocadors, comprovar que la integració amb el 

paisatge és la millor possible. 

Proteccions sobre el patrimoni 

Es comprovarà que es fa un seguiment arqueològic de l’obra furant la fase de 

moviment de terres. Aquest seguiment haurà de ser constatat en un informe. 

Retirada d’obra 

Es tindrà especial cura amb la retirada d’infraestructures auxiliars, foses sèptiques, 

basses i altres instal·lacions que s’hagin executat. 

Es comprovarà amb documentació fotogràfica que aquesta retirada s’ha realitzat de la 

forma més respectuosa possible amb la situació de l’entorn abans de l’obra. Es 

compararà la situació abans, durant i després d’obra, amb la documentació fotogràfica. 

Es verificarà la realització de totes les mesures previstes per restablir els terrenys 

d’ocupació temporal a una condició el més semblant possible a la d’abans de l’obra. 

 

7.4 Tercera fase: control d’impactes en la fase d’explo tació  
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Sistema hidrològic 

Es realitzaran informes trimestrals dels processos d’escorrentia en els abocadors de 

terres, de la funcionalitat de les obres de drenatge, del manteniment i eficiència de les 

rases filtrants i dels possibles efectes barrera al llarg de tot el traçat. 

Talussos 

Es realitzarà un seguiment de la revegetació feta als talussos, seguint les mateixes 

pautes indicades al punt següent (vegetació i risc d’incendis). 

Vegetació i risc d’incendis 

Es realitzarà un seguiment “in situ” de l’evolució de les plantacions i hidrosembres, 

després de les operacions d’hidrosembra i plantacions, a partir del qual el seguiment 

tindrà una periodicitat estacional en tot el període de garantia. Es comprovarà: 

- Plantacions. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament dels arbres i 

arbusts plantats, i es comprovarà la reposició d’aquelles plantes que no hagin 

assolit el resultat previst. 

- Sembra i hidrosembra. Es realitzarà un seguiment del desenvolupament zonal i 

del creixement de les espècies utilitzades. Es caracteritzaran les àrees en què 

s’observin deficiències, proposant-se l’execució de les operacions 

complementàries que es considerin oportunes. 

Posteriorment es realitzarà un seguiment de l’evolució de les comunitats vegetals. Als 

informes s’haurà d’assenyalar l’evolució observada en l’abundància i distribució de les 

espècies, així com la influència produïda pel funcionament de la via sobre les 

mateixes. També s’estudiarà el desenvolupament i colonització de les espècies 

autòctones. 

Es comprovarà les feines de manteniment de les mesures correctores previstes (regs, 

hidrants, zones de protecció i seguretat), per part del contractista i el compliment de la 

normativa de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres 

(Decret 130/1998 de 12 de maig). 

Fauna 

Es farà un seguiment de les modificacions en el comportament de les espècies de 

l’entorn del traçat. Es controlaran també els possibles allunyaments, atropellaments i 

efectes induïts sobre les espècies animals. Es farà igualment, un seguiment de 

l’eficàcia dels passos de fauna que s’hauran construït i condicionat durant la fase 

d’obres. 
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Paisatge 

Verificació de l’impacte paisatgístic un cop efectuada la revegetació. Els indicadors 

seran la pròpia constatació visual sobre el terreny, mitjançant l’ús de fotografies a 

realitzar un cop concloses les tasques de restauració i durant el temps de garantia. 

Seguiment del programa d’obra 

L’equip de control i vigilància haurà de realitzar un seguiment de l’avanç i ritme dels 

treballs i de les modificacions que puguin produir-se en el programa d’obres, analitzant 

la seva repercussió sobre la Planificació General i proposant solucions coordinades 

amb la resta de treballs al llarg del traçat. 

Mensualment, o sempre que sigui necessari, s’informarà a la Direcció d’Obra sobre les 

conclusions d’aquest seguiment. 

Es realitzarà un cronograma de mesures correctores que indicarà en cada moment 

l’estat i el grau de compliment i aplicació de les mateixes. En cas d’ineficàcia de les 

actuacions preventives i correctores previstes, es procedirà a la redefinició de noves 

mesures correctores. 

Informes a emetre 

De totes les actuacions derivades del Control i Vigilància, es reflectiran els resultats als 

impresos corresponents, que poden ser: sistemàtics, ocasionals o especials. 

Els informes sistemàtics  seran de periodicitat mensual, havent de recollir tots els 

incidents succeïts en aquest període sobre accidents, visites, descripció de les 

mesures correctores realment executades, modificacions, resultats del control i 

qualsevol altre assumpte que, amb caràcter sistemàtic, proposi la Direcció d’Obra. 

Aquests informes inclouran fitxes de seguiment amb les següents característiques: 

- Medi afectat. 

- Impactes provocats. 

- Mesures correctores. 

- Efectivitat qualitativa de la correcció. 

S’emetran informes ocasionals  en les ocasions següents: 

• Abans de l’emissió de l’Acta de Recepció Provisional de les Obres, s’emetrà un 

informe sobre les actuacions realment executades relatives als següents 

aspectes: 

- Protecció del sistema hidrològic. 

- Protecció d’ecosistemes. 
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- Protecció de la fauna. 

- Protecció del patrimoni arqueològic. 

- Defensa contra l’erosió, recuperació ambiental i integració paisatgística. 

• Semestralment durant el temps de garantia de l’obra, s’emetran informes 

relatius al funcionament i idoneïtat de les mesures correctores aplicades a 

l’obra, referents a: 

- Recuperació ambiental o integració paisatgística dels talussos i zones 

afectades per les obres. 

- Recuperació ambiental o integració paisatgística dels abocadors temporals i 

permanents. 

- Prevenció i minimització de l’erosió dels talussos. 

- Permeabilitat territorial per el pas de la fauna. 

- Condicionament dels passos de fauna. 

- Altres que puguin resultar d’interès durant la fase d’explotació de la carretera. 

Finalment, s’emetrà un informe especial  quan es presentin circumstàncies o fets 

excepcionals que impliquin deterioracions ambientals o situacions de risc, tant en la 

fase de construcció com en la de funcionament. Es realitzarà un llibre d’assistències, 

suggeriments i incidències mediambientals. 

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de 

seguiment ambiental a l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra. En el 

mateix, s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment de 

l’obra quant a l’aplicació de les mesures correctores. Aquestes anotacions aniran 

acompanyades d’un petit esbós o dibuix esquemàtic i amb totes les senyalitzacions 

precises de la zona implicada de l’obra. Les incidències ambientals s’hauran de 

reflectir en el llibre d’obra i en els informes tècnics mensuals, els quals s’adreçaran 

puntualment al Departament de Medi Ambient. 

 

8. COSTOS DE LES MESURES CORRECTORES 

 

Tots els costos de les mesures correctores estan inclosos dins de les respectives 

unitats d’obra, ja que la majoria no suposen cap cost addicional, sinó simplement el 

treballar amb la cura necessària. La única excepció és la revegetació, que està inclosa 

dins del pressupost de l’obra. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut 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 de la variant de la BP-2151 a Sant 

Pere de Riudebitlles, 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. 

En el present Estudi de Seguretat i Salut s’ha dut a terme un estudi aprofundit dels 

riscos inherents a l’execució de l’obra i de les mesures preventives i cautelars 

conseqüents per garantir la seguretat de les persones en l’execució de les obres en 

compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 

article 18.3h. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte 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. 

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 

present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 

d’execució de l’obra, el contractista el·laborarà el corresponent annex al Pla de 

Seguretat i Salut de l’obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 

a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 

que li siguin d’aplicació. 

 

2. PROMOTOR – PROPIETARI 

 

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU 
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3. AUTOR DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

Redactor E.S.S: Jordi Gallart Rubio 

Titulació: Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 

 

4. DADES DEL PROJECTE 

 

4.1 Autor del projecte 

Autor del projecte: Jordi Gallart Rubio  

 
 

4.2 Tipologia de l’obra 

Classe d’obra: Construcció 

Subclasse d’obra: Carretera  

 

4.3 Situació 

Emplaçament: Carretera BP-2151,  entre el PK 15+750 i el PK 17+900 

Municipi: Sant Pere de Riudebitlles 

Comarca: Alt Penedès 

 

4.4 Comunicacions 

Per carretera: BP-2151 i C-15 

 

4.5 Pressupost d’execució material de seguretat i s alut 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) és de 130.327,58 €. 

 

4.6 Termini d’execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 10 mesos. 

 

4.7 Mà d’obra prevista 
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CÀLCUL DEL NOMBRE DE TREBALLADORS PREVIST EN OBRA 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 4.599.408,85 € 

Import percentual del cost de la mà d’obra 25% sobre el PEM = 1.149.852,21 € 

Cost mitjà de l’hora / treballador 23 € /h 

Hores totals a treballar 1.149.852,21 € / 23 € = 49.993,57  h 

Nombre mitjà hores treballades any 1.976 hores 

Nombre mitjà hores treballades obra 2.500 hores 

Nombre mitjà de treballadors 49.993,57 / 2500 = 20 treballadors 

 

Per a l’estimació de la mà d’obra en punta d’execució, es pot considerar un 40% més 

de treballadors respecte la mitja, per lo que la mà d’obra en punta serà de 28 

treballadors. 

 

4.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra 

 

- Encarregat 

- Cap de colla 

- Oficial 1ª 

- Oficial 1ª jardiner 

- Oficial 1ª encofrador 

- Oficial 1ª ferralla 

- Maquinista 

- Ajudant 

- peó 

- Manobre 

- Manobre especialista 

 

4.9 Tipologia dels materials a emprar a l’obra 

 

- Aigua 

- Graves 

- Tot-ú 

- Lligants hidrocarbonats 

- Formigons sense additius 

- Formigons amb additius 

- Xapa metàl·lica 
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- Barres d’acer corrugat 

- Explosius 

- Morters 

- Filferros 

- Claus 

- Tacs i visos 

- Taulons 

- Puntals 

- Taulers 

- Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 

- Geotèxtils 

- Pintures per a senyalització horitzontal 

- Mescles bituminoses en calent 

- Senyals i cartells d'acer galvanitzat 

- Barreres de seguretat metàl·liques 

- Senyals i cartells d'alumini extrusionat 

- Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

- Tubs de PVC per a drenatges 

- Tubs circulars de formigó vibropremsat 

 

4.10 Maquinària prevista per a executar l’obra 

 

- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

- 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 complet de maquinària de perforació en desmunt 

- 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 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 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 
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- Motoanivelladora de 125 hp 

- Motoanivelladora de 150 hp 

- Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

- 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 20 t 

- Grua autopropulsada de 40 t 

- Furgoneta de 3500 kg 

- Vibrador intern de formigó 

- Camió amb bomba per 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 

- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

- Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 

- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

- Regle vibratori per a formigonat de soleres 

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

- Motoserra per a la tala d'arbres 

- Màquina taladradora 

- Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

- Hidrosembradora muntada sobre camió 

- Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

- Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 

5.1 Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 

d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. En cas que no sigui possible la 

connexió a través d'una companyia subministradora, o que aquesta causi retards que 

des de la Direcció de l'Obra jutgin comprometedors respecte del termini d'execució del 

les obres, el contractista haurà d'instal·lar un o més grups amb la potència necessària. 

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 

de 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. 



Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut 
 

13 

 

- 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 deser de tall omnipolar 

(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l‟obra es realitzarà 

una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de 

terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d‟advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

• Conductors: 

- Disposaran d‟un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs d’endolls, mai amb 

regletes de connexió, retorciments i embetats. 

• Quadres secundaris: 

- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 

de ser de doble aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d‟un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

 - 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A 

 - 1 Diferencial de 30 A : 30 mA 

 - 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA 

 - 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 

 - 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A 

 - 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A 

 - 2 Connexió de corrent 2P : 16 A 

 - 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v) 

 - 1 Connexió de corrent 2P : (220 v./ 24 v) 

• Connexions de corrent: 
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- 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 

parells d’elevació fixos. 

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

normalitzada. 

• Enllumenat provisional: 

- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 

- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

• Enllumenat portàtil: 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 

contactes indirectes. 

- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 

capacitat anticops i suport de sustentació 

 

5.2 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. 
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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. 

 

5.3 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. 

 

5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció co ntra 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 a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Productes Químics. 
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• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en quès‟hauran 

de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

• Es col·locaran vàlvules antiretorn 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 influència d’espurnes i fonts d’ignició. S’han de preveure 

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 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 



Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut 
 

17 

 

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. 

L’ emplaçament i la distribució dels extintors a l‟obra seguirà els següents principis 

bàsics: 

• 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 ser col·locats 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. 

 

 

6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DE 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 en els apartats següents: 
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6.1 Serveis higiènics 

 

S’han de ubicar a l’obra lavabos, tot garantint un mínim d’un per a cada 10 persones. 

 Les cabines d’evacuació han de tenir unes mides mínimes de superfície unitària de 

1,5m2 i una alçada de 2,3 metres. S’ha de disposar a obra com a mínim una per a 

cada 25 treballadors. 

Finalment, s’ha de disposar també de dutxes dotades tant d’aigua freda com calenta i 

amb terra antilliscant, garantint un mínim d’una unitat per a cada 10 persones. 

Es preveu la instal·lació a obra de mòduls prefabricats de plafó d’acer lacat i aïllament 

de poliuretà de 35 mm d’espessor, revestiment de paret amb taulell fenòlic, paviment 

de làmines d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, un lavabo col·lectiu amb 

3 aixetes, 2 vàters, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 

punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. 

 

6.2 Vestuaris 

 

Els vestuaris seran mòduls prefabricat de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 

35 mm d‟espessor, revestiment de parets amb taulell fenòlic, paviment de làmines 

d‟acer galvanitzat, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i 

protecció diferencial. Estarà equipat amb bancs de fusta i taquilles metàl·liques. La 

superfície aconsellable per treballador és de 2 m2. 

 

6.3 Menjador 

 

Els menjadors seran mòduls prefabricat de plafó d’acer lacat i aïllament de poliuretà de 

35 mm d’espessor, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de làmines 

d’acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, amb aigüera de 2 piques amb aixeta 

i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció 

diferencial.  Estarà equipat amb bancs de fusta, 2 taules de fusta, 2 neveres, 2 forns 

microones i recipients per a la recollida d’escombraries. A efectes de càlcul, s’ha de 

considera una superfície per treballador d’entre 1,5 i 2 m2. 

Donades les característiques d'aquesta obra en concret i degut a l'elevat nombre de 

treballadors, s'establiran dos torns per dinar. D'aquesta manera guanyem en amplitud 
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de cara als operaris i reduïm la part de pressupost destinada al lloguer de mòduls 

menjador. 

 

6.4 Local de descans 

 

Si es preveu en l’obra la presència simultània de més de  50 treballadors durant 

més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 

exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 

menjador i serveis. A efectes de càlcul es necessiten 3 m2 per usuari habitual. 

 

6.5 Local d’assistència a accidents 

 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 

més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 

d'obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

- una farmaciola 

- una llitera 

- una font d‟aigua potable 

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament isituats 

a prop dels llocs de treball. 

El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 

pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 

necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 

vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 

ambulàncies i bombers. 

En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 

50treballadors, el local d‟assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 

farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 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. 
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Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 

o portàtil, custodiada per l’encarregat, que contindrà com a mínim: desinfectants i 

antisèptics, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, 

pinces i guants esterilitzats. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 

immediata aquell que s’hagi emprat o que s’hagi caducat. 

El Servei de Prevenció de l‟empresa contractista establirà els medis materials i 

humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 

la llei31/95. 

 

 

7. ÀREES AUXILIARS 

 

7.1 Centrals i plantes 

 

Estaran 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 rodament 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 superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposaran 

de barana reglamentària d’1 m d‟altura. 

Els elements mòbils i transmissions susceptibles de provocar atrapaments estaran 

apantallats a les zones de treball o de pas, o en el seu defecte es trobaran 

degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, en cas de no ser 

possible es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d‟altura i topall per a 

rodament 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. 
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La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària novament d’1 m d’altura. 

L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegit mitjançant argolles metàl·liques (Ø 

0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

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. 

 

7.2 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. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cadascun 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. 
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Com en el cas de les centrals i plantes, els elements mòbils i transmissions 

susceptibles de possibilitar atrapaments estaran apantallats a les zones de treball o 

de pas, 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). 

 

7.3 Alteracions als cursos d’aigua i aqüífers 

 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades iil·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. 

 

 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
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El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de 

residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del 

procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 

com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 

que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 

l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOS ES 

 

El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establiran mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden 

estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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Malgrat que pel tipus de sòl present en l’àmbit del projecte no es preveu l’ús 

d’explosius, en cas d’ésser necessari el seu ús aquests restaran protegits en tot 

moment en un polvorí segregat de l'obra i amb les mesures de seguretat pertinents. 

Caldrà informar de la quantitat i l'ús del material explosiu als cossos de Seguretat de 

l'Estat, per tal que en facin un seguiment i col·laborin en el seu transport, en cas 

necessari. També cal realitzar estudis de perímetre de seguretat en aquells períodes 

en què estiguin preparades voladures, així com també realitzar l'avís als habitants de 

la zona i senyalitzar aquesta de forma adequada. Cal contractar personal experimentat 

en la manipulació i planejament dels explosius, i que acreditin aquesta experiència 

amb les titulacions pertinents. 

 

9.1  Manipulació 

 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 

possibles vies d’entrada a l’organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d‟oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2  Delimitació i condicionament de les zones d’ap ilament 
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De forma general, la ubicació i recepció dels materials i/o substàncies es realitzarà en 

els llocs adequats per disponibilitat d’obra i seguretat per als treballadors i l’entorn. 

Aquestes zones hauran de ser autoritzades i consultades pel contractista a la direcció 

facultativa.  

Les substàncies es rebran a l’obra etiquetades de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en espanyol. L’etiqueta ha de contenir: 

- Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

- Nom comú, si és el cas. 

- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic 

de les substàncies presents. 

- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

- Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

- Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

- Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

- El número CEE, si en té. 

- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació dels materials 

i/o substàncies perilloses que s’exposen a continuació, estaran adequadament 

desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 

premisses: 

Explosius 

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 

requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 

senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 

de comburents i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables 

dels comburents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de 

la zona d’apilament. 
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Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 

Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 

que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 

mucoses de les vies respiratòries. 

 

10.  CONDICIONS DE L’ENTORN 

 

10.1 Ocupació del tancament de l’obra 

 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 

l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases. 

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 relacionats amb el procés constructiu. 

 

10.2  Situació de casetes i contenidors 

 

Per defecte es col·locaran a l‟interior de l‟àmbit de les obres. 

Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l’interior del 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 en el Pla de 

Seguretat i Salut les àrees previstes per a aquest fi. 
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Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra 

se situaran segons s’indica en l’apartat "Àmbit d’ocupació de la via pública". 

 

10.3 Serveis afectats 

 

Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 

no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions.  

El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 

dels titulars d‟obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

 

10.4  Servituds 

 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 

aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 

per carències i/o omissions.  

Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar 

en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Novament, 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. 

 

10.5 Característiques meteorològiques 
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El clima de la comarca de l’Alt Penedès és mediterrani continental amb estius secs i 

calorosos i hiverns temperats, amb temporades força plujoses amb l’acabament 

d’ambdues estacions. 

La temperatura mitja mensual a Sant Pere de Riudebitlles és de 15,2ºC, situant-se 

durant l’hivern en uns valors compresos entre 7 i 11 ºC, i durant l’estiu entre 20 i 24ºC. 

Hi ha una oscil·lació tèrmica mitja entre l’estiu i l’hivern que es situa al voltant de 20ºC.  

La temperatura màxima pot superar els mesos de juliol i agost els 35ºC, i les mínimes 

baixen més de una vintena de nits dels mesos hivernals a valors negatius. En canvi, 

durant els mesos de primavera i tardor, les temperatures són més suaus amb valors 

mitjos que es situen entre els 10 i els 20 ºC. Dins d’aquestes estacions plujoses, però, 

les pluges poden estar repartides entre els 3 mesos, o bé concentrades en un únic 

mes. A més a més, cal remarcar que les situacions de  temporal de llevant, típic 

d’aquesta zona, poden provocar pluges quantioses i permanents durant diversos dies 

consecutius. Les precipitacions són gairebé sempre en forma de pluja, i molt 

puntualment es presenten en forma de neu o de calamarsa. 

 

10.6  Característiques del terreny 

 

El municipi es troba a la falda de la Serralada Prelitoral, en el punt d’inflexió entre la 

Plana de Vilafranca del Penedès i la Serra de Gramar. La orografia es bastant planera, 

tot guanyant alçada cap al nord. El nucli urbà està situat a una altitud de 246 metres a 

la part sud-est del terme municipal, per on travessa el riu de Bitlles, on hi van a parar 

diferents torrents com el torrent d’en Guilló o el torrent del Turró. El límit nord del terme 

municipal coincideix amb la línia de carena que marca la divisió entre la conca fluvial 

del riu Bitlles i la del Riu Anoia. 

 

 

11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 

 

Les unitats constructives del projecte són les següents: 

• Treballs previs i demolicions. 

• Moviment de terres. 

• Afermats. 

• Seguretat vial. 
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• Drenatge longitudinal i transversal. 

• Obres de fàbrica. 

 

 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 

Durant la redacció del projecte s’han considerat i valorat les solucions compatibles 

amb les característiques més adequades des del punt de vista tècnic, econòmic, 

mediambiental i d’afectació a tercers, és a dir, tant de comoditat per trànsit i persones 

alienes a l’obra, com a treballadors d’aquesta. 

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). 

 

12.1 Procediment d’execució 

 

Els procediments d‟execució previstos en fase de projecte són els que habitualment es 

defineixen i tenen lloc en aquest tipus d’obres i de magnitud similar tenint en compte 

les particularitats de l‟entorn on es desenvolupen. 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. 

 

12.2 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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12.3 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: Treballs previs i demolicions, moviment de terres, afermats, 

seguretat vial, drenatge longitudinal i transversal, i obres de fàbrica. 

• Relacions de dependència: Les relacions de dependència entre activitats 

s'expliciten a l’Annex 13. Pla d'obra, de la memòria del projecte. 

• Durada de les activitats: La durada de les activitats s'explicita novament a 

l’Annex 13. Pla d'obra, de la memòria del projecte. 

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. 

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. 

 

 

13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHE RENTS 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. 

 

 

14. MEDI AMBIENT LABORAL 
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14.1 Agents atmosfèrics 

 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 

quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n deriven. 

 

14.2 Il·luminació  

 

Encara que la majoria dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir presents algunes consideracions respecte a l’ús d’enllumenat artificial, 

necessària en talls, tallers, treballs nocturns, sota rasant, o simplement per fer-se fosc 

més d’hora quan ens aproximem als solstici d’hivern. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d’intensitat. 

En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els quals una fallada d’enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors es disposarà d’enllumenat d’emergència d’evacuació i seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els diferents treballs relacionats 

amb la construcció són els següents: 

• 25-50 lux en patis de llums, galeries i altres llocs de pas. 

• 100 lux en operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 

com la manipulació de mercaderies a granel, recollida de materials o pastat de 

conglomerants hidràulics. Baixes exigències visuals. 

• 150 lux quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del 

personal. Baixes exigències visuals. 

• 200 lux si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 

mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, remolinat 

de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

• 300 lux sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com ara 

treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 

general. Altes exigències visuals. 
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• 1000 lux en treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 

muntatge delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquina d’oficina i 

dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivell de risc, 

les situacions en què aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, la organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció en origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.3 Sorolls 

 

Per a facilitar el desenvolupament d’aquest apartat al Pla de Seguretat i Salut del 

contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment 

en la indústria de la construcció: 

 

Maquinària Nivell sonor (dB) 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15m de distància) 82 dB 

Formigonera petita (<500 lts) 72 dB 

Formigonera mitjana (>500 lts) 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grúa autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 84-90 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 150 dB 

Pistoles de fixacions d’impacte 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 
 

Taula A14.1. Nivells sonors de diferent maquinària 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d’eficàcia, i per tant de prioritat: 

 1er.- Supressió del risc en origen. 

 2on.- Aïllament de la part sonora. 

 3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.4 Pols  

 

La permanència d’operaris en ambient polsós, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 

- Efisemes pulmonars 

- Neumoconiosis 

- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d’exposició. 

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 

necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, que ve donat per la fórmula: 

   C = 10/(%Si O2 +2)   en mg/m3 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 

l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

- Escombrat i neteja de locals 

- Manipulació de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i de classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives, en funció de cada 

tipus d’activitat: 

 

Activitat Mesura preventiva 

Neteja de locals Ús d’aspersor i reg previ 

Manipulació de runa Reg previ 

Demolicions Reg previ 

Treballs de perforació Captació localitzada o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra Equips semiautònoms de repiració 
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Tall de material ceràmic Addició d’aigua en el tall 

Treballs de fusta i soldadura Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regs de pistes 

Plantes de trituració Aspiració localitzada 
 

Taula A14.2. Mesures preventives davant la pols per tipologia d’activitat 
 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

 

14.5 Ordre i neteja  

 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar les actuacions bàsiques 

d’ordre i neteja per a garantir l’ordre i la neteja a l’obra, sobretot en el que fa referència 

a: 

- Retirada dels objectes innecessaris. 

- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc de recollida. 

- Normalització interna de l’obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

- Ubicació de recipients i/o contenidors per a arreplega de residus i la seva 

utilització. Pla d’evacuació de residus. Neteja de claus i restes de material 

d‟encofrat. 

- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

material. Il·luminació suficient. 

- Retirada d’equips i eines, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

- Drenatge d‟abocaments en forma de basses de carburant i greixos. 

- Senyalització de riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 

- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 

- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte pel que fa al 

manteniment de l’ordre i neteja de cada operació. 
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- En els punts de radiacions el consultor haurà identificar els possibles treballs 

on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores 

a seguir. 

 

14.6 Radiacions no ionitzants  

 

Les radiacions no ionitzants són aquelles corresponents a les regions de l’espectre 

electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el 

límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm. 

Inclosos en aquesta categoria hi ha les regions conegudes com a banda infraroja, 

visible i ultraviolada. 

La radiació infraroja és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 

efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, en absorbir la calor pel cristal·lí no es 

dispersa ràpidament, i pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la 

malaltia més probable en ferrers i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa han d’estar dotades de sistemes de protecció tan 

propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 

prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 

normalitzades haurà incrementar adequadament la il·luminació del recinte de manera 

que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

En les obres de construcció dels treballadors que estan més freqüentment exposats 

aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 

elèctriques. 

Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra com una possible font de radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 

principalment a la pell en forma de cremades agudes, augment de la dilatació dels 

vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 

de desprendre llum generen aquest tipus de radiació. 

 

 

15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
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Tota manipulació de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s’ha d‟evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària. Per 

manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és a dir, 

el primer i més accessible. 

• Deixar el material, no llençar. 

• Col·locar el material ordenat, i en cas d’estar apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs de pas.  

• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica. 

• En la manipulació de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l’espatlla. 

• S’han de fer servir les eines i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

• En les operacions de càrrega i descàrrega es prohibirà situar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

• Si durant la descàrrega s’utilitzen eines, com braços de palanca o similars, 

disposar la maniobra de manera que es garanteixi que no es vingui la càrrega 

damunt i que no es rellisqui. 

Pel que fa a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en compte les següents premisses: 

1) Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

• Automatització i mecanització dels processos 

• Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport 

2) Adoptar mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

• Utilització d’ajudes mecàniques. 

• Reducció o redisseny de les càrregues. 

• Actuació sobre l’organització del treball 

• Millora de l’entorn de treball 

3) Dotar els treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

• Ús correcte de les ajudes mecàniques 

• Ús correcte dels equips de protecció individual 

• Tècniques segures per a la manipulació de càrregues 

• Informació sobre el pes i centre de gravetat 
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15.1 Principis bàsics en la manipulació de material s 

 

A continuació s’exposen els principis bàsics en la manipulació de materials: 

• El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l’exposició al risc d’accident derivat d’aquesta activitat. 

• Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i treball 

de l’operari, estiguin a la mateixa alçada de treball. 

• Evitar dipositar els materials directament sobre el sòl, fer-ho sempre sobre 

palets o contenidors que permetin el seu trasllat. 

• Escurçar el que sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 

evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat 

i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

• Traslladar els materials sempre agrupats, mitjançant palets o contenidors, en 

lloc de portar un a un. 

• No tractar de reduir el nombre d’ajudants que moguin el material si això 

comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manipulació, 

coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 

producció. 

• Mantenir clars, senyalitzats i il·luminats els llocs de pas i de càrrega dels 

materials a manipular. 

 

15.2  Manipulació manual de càrregues  

 
Per a l’ hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà d’haver rebut 

la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

 1) Acostar el més possible a la càrrega. 

 2) Assentar els peus fermament. 

 3) Ajupir doblegant els genolls. 

 4) Mantenir l’esquena recta. 

 5) Subjectar la càrrega fermament. 

 6) L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

 7) Durant el transport, la càrrega ha de romandre el més a prop possible del 

 cos. 
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 8) Per al maneig de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els 

 següents criteris preventius: 

- Es durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’alçada de 

l’espatlla. 

 - Avançar desplaçant les mans al llarg de la càrrega fins arribar al seu centre de 

 gravetat. 

 - Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

 - Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

 9) És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar per detectar 

 arestes afilades. 

 10) Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

 kg per home es pot superar puntualment fins a 50 kg quan es tracti de 

 descarregar un material per posar sobre un mitjà mecànic de manipulació. En 

 el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 kg 

 respectivament. 

 11) És obligatòria la utilització d’un codi de senyals quan s’ha de aixecar un 

 objecte entre més d’un operari, per suportar l’esforç al mateix temps. 

 

 

16. 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 

indissociable, 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 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: 
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Codi UA Descripció  
HX11X001 U Equip d’encofrat de mur de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els 

  requisits reglamentaris 
 HX11X002    U Equip d’encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els  

requisits reglamentaris 

HX11X003 U 

Bastida modular d’estructura tubular com a protecció integrada per a la 
realització d'estructura, tancaments, cobertes i treballs en alçària en previsió de 
caigudes en alçària durant la realització de la totalitat dels treballs, amb sistema   

  de seguretat integrat amb tots els requisits reglamentaris  

HX11X004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçària pel forat interior  

   

HX11X005 U Escala  modular  d'estructura  porticada  per  accedir  a  cotes de  diferent  nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrada  

   

HX11X007 U Plataforma  telescòpica  articulada,  mòbil,  autopropulsada amb  sistema  de 
seguretat integrat  

   

HX11X008    U Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
  Pont penjant metàl· lic suspès amb sistema de seguretat integrat amb baranes 

HX11X009 U reglamentàries,  cabrestants,  amb  doble  cable  de  seguretat  amb  dispositiu 
  d'autoretenció, subjectat a pescants amb contrapès  
  Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

HX11X011 U porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió, manòmetres, mànigues, broquets, 
  brides normalitzades i vàlvules antiretrocès  
  Serra circular reglamentària amb certificat ce, equipada amb sistema integrat de 

HX11X012 U seguretat  amb  protector  de  disc  inferior  fixe,  superior  abatible,  aturada 
  d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

HX11X013 U Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 U Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat  

HX11X015 U Premarc metàl· lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 
nivell  

   

HX11X016 U Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats  
  Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balustre 

HX11X017 U de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips 
  de protecció individual, d'alçària 1 m  

HX11X018 U Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat  

HX11X019 M Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
integrat, normalitzada i incorporada (UNE 76-502-90) (HD-1000)   

 HX11X020 M Equip d’encofrat recuperable horitzontal en perímetre de sostre reticular amb  
  sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, 
  amb xarxa de tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
  Passadís de protecció prefabricat metàl· lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

HX11X021 U llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
articulades,  baranes  metàl· liques  reglamentàries,  muntants  de  2  m  d'alçària,   

  sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix  
  Passadís de protecció prefabricat metàl· lic, amb sistema de seguretat integrat, de 

HX11X022 U llargària 2,5 m, d'amplària 1,10 m, amb paviment de religa i rampes d'accés 
  articulades, baranes metàl· liques reglamentàries  

HX11X024 U Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca  
HX11X025 U Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat  
HX11X027 U Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines  
HX11X028 U Grua mòbil d'accionament manual  

HX11X029 U Carretó ergonòmic per servei de  materials al  nivell  del  treball, regulable en 
alçària  

   

HX11X031 U Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades  
HX11X033 U Sac d'aplec amb tapa de descàrrega inferior de teixit de polipropilè 

HX11X035 U Estrebat  de  rases  de  serveis  amb  malla  tèxtil  de  poliamida  d'alta  tenacitat  i 
apuntalament amb accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa   

HX11X036 U Estrebat de rases amb escuts i apuntalament interior amb estampidors interiors 
hidràulics o roscats  

   

HX11X037 U Sitja-barrejadora per la confecció de morter  
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HX11X039 U Carretó manual porta palets  
HX11X041 U Ancoratge amb disseny específic per la manipulació de prefabricats 
HX11X044 U Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorades a l'estructura 
HX11X045 U Estrebat amb tensor en pou circular  
HX11X046 U Estrebat amb tensor en pou rectangular  
HX11X047 U Apuntalament amb panells sobre talús inestable  
HX11X048 U Connexionat  i  cablejat  provisional  de  la  instal· lació  elèctrica  de  l'obra  amb 

  sistema de protecció integrat 
HX11X049 U Quadre elèctric secundari provisional d'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 U Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X052 U Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb sistema de seguretat integrat 

  amb plataforma de treball i barana perimetral amb els requisits reglamentaris 
HX11X053 U Plataforma metàl· lica en voladiu, per descàrrega de materials en façanes, amb 

  trapa practicable per al pas del cable de la grua, amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 U Instal· lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra 

  en  rails  de  grua  torre,  masses  metàl· liques,  quadres  elèctrics,  conductors  de 
  protecció 

HX11X055 U Interruptor  diferencial  de  sensibilitat  mitjana  (300  mA),  i  40  A  d'intensitat 
  nominal 
  Protecció horitzontal de forats en sostres de 5 m de d com a màxim, amb malla 

HX11X057 M2 electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10 x 10 cm i de 
  3 - 3 mm de d embeguda en el formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 U Senyal acústica de marxa enrere 
HX11X059 M2 Lona de polietilè amb malla de reforç per recobriment de càrrega de caixa de 

  camió 
HX11X060 M Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 U Encenedor de guspira amb mànec 
HX11X064 U Cinturó portaeines 
HX11X066 U Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 U Suport per a bufador en repòs d'equip de tall oxiacetilènic 
HX11X070 U Recipient  metàl· lic per la  manutenció de  materials a  granel per una càrrega 

  màxima de 1200 kg 
HX11X072 U Detector de tempestes portàtil per treballs de voladures 
HX11X073 U Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 U Detector de gasos portàtil 
HX11X075 U Equip comprovador portàtil complet d‟instal· lacionsdebaixatensió 
HX11X076 U Anemòmetre fixe i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 U Sonòmetre portàtil de rang dinàmic 23 a 130 dba (rms) 
HX11X078 U Luxòmetre portàtil 
HX11X079 U Detector portàtil d‟instal· lacionsserveissoterrats 
HX11X080 U Termòmetre/ baròmetre 

  Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
HX11X081 M galvanitzat col· locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge 

  inclòs 
  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i d'alçària 2 m, amb 

HX11X082 U bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl· lica i amb el 
  desmuntatge inclòs 
  Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i d'alçària 2 m, amb 

HX11X083 U bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl· lica i amb el 
  desmuntatge inclòs 
  Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 

HX11X084 M 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm de d, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de d, 
  fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X088 M Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de d, amb boques de descàrrega, 
  brides i acoblament, col· locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 U Transformador de seguretat de 24 v, col· locat i amb el desmuntatge inclòs 
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HX11X090 U Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
  suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

 

 

 

17. 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 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 RISC-AVALUACIÓ- 

MESURES 

 

 

18. 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 o 

pantalla 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. 
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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. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 

indicats a continuació: 

 Codi UA Descripció 
 

 
H1411111 U Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè, amb un pes 

 

 màxim de 400 g (UNE EN 812:98)  

   
 

   Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb 
 

 H1421110 U visor transparent i tractament contra l'entelament (UNE EN 167:96 i UNE 
 

   EN 168:96) 
 

   Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a 
 

 H142BA00 U l‟encebament   d‟arcsbonattransparent,elèctrics,peraacoblaral   d 
 

   casc amb arnès dielèctric 
 

 H1431101 U Protector auditiu tipus tap (UNE EN 352-2:94 i UNE EN 458:94) 
 

 
H1432012 U Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

 

 (UNE EN 352-1:94 i UNE EN 458:94)  

   
 

 H1445003 U Mascareta de protecció respiratòria (UNE 81 282-91+1m:92) 
 

 
H144D205 U Filtre contra partícules identificat amb banda de color blanc (EN 

 

 143:90//UNE 81 284-92) (UNE EN 12083:98)  

   
 

   Parella de guants de protecció contra riscs mecànics de ferrallista d'alta 
 

 
H1455710 U resistència al tall i a l'abrasió, nivell 4, amb dits i palmell de cautxú rugós 

 

 sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell (UNE EN 388:95 i UNE EN  

   
 

   420:95) 
 

   Parella de guants per a soldador de protecció contra riscs tèrmics, amb 
 

 H1459630 U palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de 
 

   dril fort (UNE 407:95 i UNE EN 420:95) 
 

   Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, sense plantilla metàl· lica, amb 
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   sola antilliscant i folrades de niló rentable (UNE EN 
 

 H1461110 U 344:93+erratum:94+erratum:95+a1:97,UNE EN 344-2:96,UNE EN 
 

   345:93+a1:97, UNE EN 345-2:96, UNE EN 346:93+a1:97, UNE EN 346- 
 

   2:96, UNE EN 347:97+a1:97 i UNE EN 347-:96) 
 

   Parella   de   botes   de   seguretat   re 
 

 
H1462241 U envoltant de turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca 

 

 amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb  

   
 

   puntera metàl· lica 
 

   Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg 
 

 H146U009 U de perforació per punxó superior a 1.100 n, pintades amb pintures epoxi i 
 

   folrades (UNE EN 344-2:96 i UNE EN 12568:98) 
 

 H147N000 U Faixa de protecció dorsolumbar 
 

   Granota de treball, color beige per a construcció, de polièster i cotó (65%- 
 

 H1481242 U 35%), trama 240, amb butxaques interiors (EN 340:93, ENV 343 i ISO 
 

   3758:91//UNE EN 340:94) 
 

 
H1487350 U Vestit impermeable per treballs d'edificació amb jaqueta, caputxa i pantalons 

 

 per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix (UNE EN 340:94)  

   
 

 

 

19. RECURSOS PREVENTIUS 

 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 

procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen 

successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació 

dels mètodes de treball. La presencia de recursos preventius de cada contractista serà 

necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 

treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
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Concretant, els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin els següents 

treballs amb riscos especials, definits a l‟annex II del RD 1627/97: 

• Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament ocaiguda 

d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

• Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs a la proximitat de línies elèctriques d‟alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d‟ofegament per immersió. 

• Obres d‟excavació de túnels, pous i altres treballs que suposinmoviments de 

terra subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en caixons d‟aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l‟ús d‟explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

 

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 

Pel que fa referència a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es 

refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que 

correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 

prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. En canvi, la 

senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 

Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l‟Estudi de 

Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la 

senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la 

seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d‟aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 

l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
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entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 

d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. Per altra banda, la senyalització abundant no garanteix una bona 

senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball s’haurà 

d’emprar sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no s’ha de considerar una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i s’ha d’utilitzar quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc s’ha de considerar una mesura substitutiva de la formació i informació dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

• Les vies i sortides específiques d‟emergència han d’ésser senyalitzades 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

• El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

• Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

• Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles de l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 

d’advertència. 
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La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi 

de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 

respecte els riscos que no s‟hagin pogut eliminar. 

 

 

21. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS A LA VIA PÚBLI CA 

 

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 el 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 

o municipi que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per a 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 correponent. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

necessària. 

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. 
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Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

entre ells. 

 

21.1 Normes de policia 

 

Pel que fa referència al control d’accessos, una vegada establerta la delimitació del 

perímetre de l’obra, i conformats els tancaments i accessos per els vianants i de 

vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 

del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 

general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de 

manera que garanteixi l’accés únicament a persones i vehicles autoritzats. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 

de l’obra, el contractista, al menys, haurà de garantir, l’accés controlat a les 

instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 

estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 

garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 

l’obra i l’intrussisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 

instal·lacions d’ús comú o particular. 

 

21.2 Àmbit d’ocupació de la via pública 

 

21.2.1 Ocupació del tancament d’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 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 

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 pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a 3 metres mesurats des de la línia 
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de façana, ni més de 2 / 3 de l’amplada de la vorera, si no queda almenys una 

amplada mínima de 1,40 m per a pas de vianants. Quan per amplada de vorera no 

sigui possible deixar un pas per vianants de 1,40 m es permetrà, durant l’execució dels 

treballs a mateix nivell, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de 60 cm, 

deixant un pas mínim d‟1 m. Si la vorera és inferior a 1,60 m el pas per a vianants d’1 

m podrà ocupar part de la calçada. En aquest cas s’haurà de delimitar i protegir amb 

tanques l’àmbit de pas dels vianants. 

Les grues-torres i els muntacàrregues només podran ser emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

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. 

21.2.2 Situació de casetes i contenidors 

S’indicaran en el Pla de Seguretat les àrees previstes amb aquesta finalitat. Es 

col·locaran en una zona pròxima a l’obra, intentant aplicar els següents criteris: 

• Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim de 1,40 m per a pas de 

vianants per la vorera. 

• A la vorera, deixant un pas mínim de 1,40 m per a pas de vianants per la zona 

d’ aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

• Si no hi ha espai suficient, es col·locaran a la zona de aparcament de la 

calçada sense envair cap carril de circulació i deixant sempre un mínim d‟1 

metre per al pas de vianants. 

• Es protegirà el pas per a vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

21.3 Tancaments de l’obra que afecten l’àmbit públi c 

 

Les tanques delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o tancaran el front de l’obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o 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 

el seu propi model de tanca per a utilitzar-lo en totes les obres. 
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Les tanques metàl·liques de mides aproximades 200 x 100 cm, només s’admeten per 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions momentanis de trànsit 

o similars. 

En cap cas s’admet com tanca el simple abalisament amb cinta de PVC, malla 

electrosoldada de ferralla, xarxa tipus tennis de polipropè o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones. Totes les tanques tindran balisament lluminós 

ielements reflectants en tot el seu perímetre. 

El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant pintades, publicitat 

il·legal o qualsevol element que deteriori el seu estat original. 

Les tanques estaran dotades de portes accés independents per a vehicles i personal 

d’obra. No s’admet com a solució permanent de porta, la retirada parcial del 

tancament. 

 

21.4 Operacions que afecten l’àmbit públic 

 

21.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària  

Personal responsable de l’obra, per tal d’evitar accidents, s’encarregarà de dirigir les 

operacions d’entrada i sortida de vehicles i maquinària, avisant als vianants i prioritzant 

el seu pas. 

Fora de l’àmbit del tancament d’obra no podran estacionar vehicles ni maquinària de 

l’obra, excepte en la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi carril 

d’aparcament a la calçada. 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir camions 

en espera caldrà preveure i habilitar un espai adequat fora de l’obra. El Pla de 

Seguretat preveurà la necessitat, d’acord amb la programació dels treballs i mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l‟obra. 

21.4.2 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dins l’àmbit del tancament de 

l’obra. Quan això no sigui possible s’estacionarà el vehicle en el punt més pròxim 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 de vianants. Es deixarà un pas mínim de 1,40 m d‟ample 

per la vorera o per la zona d‟aparcament de la calçada, sense envair cap carril 
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de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació cal contactar 

amb la Policia Local. 

• 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 contractista prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques i es netejarà el paviment. 

• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera per evitar abocaments 

sobre la calçada. 

21.4.3 Descàrrega, acopi i evacuació de terres i ru na. 

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la gravetat en cas 

que es pugui, serà per canonades o mecànicament fins als contenidors o sacs, que 

hauran de ser coberts amb lones o plàstics opacs per evitar la pols. 

No es poden acumular terres, runa i residus en l’àmbit de domini públic, excepte si és 

a curt termini i s’ha obtingut permís de l‟Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 

contenidors homologats. 

Si no es disposa de l’autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 

directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

A falta d’espai per posar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es 

col·locaran sobre la vorera en el punt més pròxim a la tanca, deixant un pas de 1,40 m 

d’amplada mínima per als vianants. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de canvi de cada contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb 

una lona o un plàstic opac per evitar la producció de pols, i el transport es realitzarà 

cap a un abocador autoritzat, de la mateixa manera que es farà amb els transports 

dels contenidors. 
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21.5 Neteja i incidència sobre l’ambient que afecte n l’àmbit públic 

 

21.5.1 Neteja 

El contractista netejarà i regarà diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de la obra 

i especialment després d‟haver efectuat operacions productores de pols i residus. Es 

vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides. 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 

viària a la sortida dels camions d’obra. Amb aquesta finalitat es disposarà, abans de la 

sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes d’acer de 2 x 1 m, 

com a mínim, sobre la qual es pararan els camions i es rentaran per reg amb mànega 

cada eix de rodes del camió. 

Està prohibit efectuar la neteja dels camions formigoneres al clavegueram públic. 

21.5.2 Sorolls 

L’horari laborable de l’obra és com a màxim de les 08:00 a les 20:00 els dies feiners, 

on es poden incloure els dissabtes. Fora d’aquest horari només es permetrà realitzar 

activitats que no produeixin sorolls més enllà del que estableix la OCAF. Les obres 

realitzades fora d’horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objectiu de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació, o per motius de seguretat, 

L’Ajuntament pot obligar que alguns treballs s‟executin en dies no laborables o en un 

horari específic. 

21.5.3 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Igualment, 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. 

 

21.6 Residus que afecten l’àmbit públic 

 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
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El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes per a què segueixin aquests procediments, i comprovarà que ho 

comprenen i ho compleixen. 

 

21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l’àmbit públic 

 

21.7.1 Senyalització i protecció 

Com el desenvolupament de l’obra, en algun moment comportarà la desviació del 

trànsit rodat i/o la reducció d’amplada dels vials de circulació, s’aplicaran les mesures 

definides en la “Norma de carreteras 8.3-IC. Senyalización de Obras”. 

Cal tenir present que està prohibida la col locació de senyals no autoritzades pels 

Serveis Municipals. 

21.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per  a peatons 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a 1/3 de l’amplada de la vorera existent. 

• L’amplada mínima d’itineraris i passos de vianants és de 1,40 m. 

21.7.3 Elements de protecció peatonals 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, per ambdós costats, 

amb tanques i baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 

mínima de 1 m, amb passamà transversal intermedi i marxapeu de 20 cm a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 15 cm. 

Els elements que formen les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són 

calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a 15 cm. 

Si els vianants han de passar sobre els forats o 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. 

21.7.4 Enllumenat i balisament lluminós 

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il·luminats encara que no 

hi hagi enllumenat públic. S’utilitzarà a més a més pintura i material reflectant o 
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fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal com per als elements de 

balisament.  

Els itineraris i accessos 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 i en tot el seu perímetre exterior. La 

delimitació d’itineraris i passos per a vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

21.7.5 Balisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a utilitzar per a passos per a vehicle seran els 

designats com a tipus TB, TL i TD a la “Norma de carreteras 8.3-IC. Senyalización de 

Obras”, amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 

• En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l’obra. 

• En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

• 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 nombre de 

carrils. 

• En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de la circulació, 

per salvar l’obstacle de les obres. 

• 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. 

Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en 

vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., El possible desviament d’un vehicle de 

l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o treballadors. Quan l’espai 

disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2. 

21.7.6 Accessibilitat de persones de mobilitat redu ïda 

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el RD 

135/1994, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les 

següents condicions mínimes: 

• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
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• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle de 1,5 m de diàmetre. 

• No podrà haver 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 gruixos diferents. Si és de terres, tindrà 

una compactació del 90% PM. 

• Si hi ha itinerari alternatiu s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 

alternatiu, posant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i 

una fletxa de senyalització. 

21.7.7 Manteniment 

La senyalització i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 

seu desplaçament i dificulti el seu robatori. 

La senyalització, el balisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 

itineraris, desviaments i passos per a vehicles i peatons 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. 

21.7.8 Retirada de senyalització i balisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i balisament 

implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions és d’una setmana, un cop 

acabada l’obra o la part d’obra que exigeixi la implantació. 

 

21.8 Protecció i trasllat d’elements emplaçats a la  via pública 

 

Al Pla de Seguretat s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 

pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 

responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

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 



Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut 
 

56 

 

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. 

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 

parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 

l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el Pla de Seguretat, preveure el seu emplaçament 

durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal 

de coordinar les operacions. 

 

22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 

22.1 Riscs 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 en els vials adjacents: marges de calçada, voreres... 

• Caiguda d'objectes. 

• Despreniments de talussos 

 

22.2 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: 

• 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. 

• Per a la protecció de persones i vehicles que transitin per vies limítrofes, 

s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en la senyalització, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit 

rodat.  
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• 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. 

 

23. 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. 

• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir les eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència “, cobrint les següents mesures 

mínimes: 

• Ordre i neteja general. 

• Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

• Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

• Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

• Punts de trobada. 

• Assistència Primers Auxilis. 

 

 

24. SIGNATURA DE L’AUTOR 

 

Sabadell, desembre de 2015 

L’autor de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

 

JORDI GALLART RUBIO 
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FITXES D'ACTIVITAT, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES 

 

VALORACIÓ DEL RISC 

La valoració del risc, en funció per una banda de la gravetat del dany (baixa, mitja i 

alta), i per l’altra de la probabilitat del risc (baixa, mitja i alta), s’obté de la taula 

següent: 

 

Probabilitat del risc 
Gravetat del dany 

1 (baixa) 2 (mitja) 3 (alta) 

1 (baixa) 1 (trivial) 2 (tolerable) 3 (moderat) 

2 (mitjà) 2 (tolerable) 3 (moderat) 4 (important) 

3 (alta) 3 (moderat) 4 (important) 5 (intolerable) 
 

El significat dels diferents graus de valoració del risc (trivial, tolerable, moderat, 

important i intolerable) s’indica a continuació: 

• 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 

• 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 

prevenció proposades. 

• 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment 

disminuït amb les mesures de prevenció proposades; el contractista ha 

d’establir necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures 

complementàries o supletòries a les indicades. 

A continuació es llisten els elements que constitueixen l’avaluació de riscos, els 

sistemes de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada 

partida d’obra. 
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1 ENDERROCS 
1.1 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA   
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc         P G A 
 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     2 2 3 
 

 
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS    

 

 ACCESSOS          
 

           
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     2 1 2 
 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT     
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES  PER MANIPULACIÓ  O  DE  MATERIALS
2 2 3  

TRANSPORTATS        
 

           
 

 
Situació: MANIPULACIÓ  I MANTENIMENT  DE MATERIALS  I    

 

 EINES           
 

            
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES      2 1 2 
 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS        
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      3 1 3 
 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES       
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2 2 3 
 

 
Situació: AMB  DESTROSSA DE MATERIAL.  TALL    

 

 OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL       
 

        
 

12 ATRAPAMENT   PER BOLCADA   DE MÀQUINES, TRACTORS O
2 3 4  

VEHICLES         
 

            
 

 Situació: TERRENY IRREGULAR         
 

13 SOBREESFORÇOS        2 2 3 
 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL          
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES    1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR         
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES    2 1 2 
 

 Situació: POLS           
 

20 EXPLOSIONS        1 3 3 
 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS       
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     2 2 3 
 

 Situació:            
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS       3 1 3 
 

 Situació: MAQUINÀRIA           
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS       2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA           
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1  
 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1  
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4  
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  
 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4  
 I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4  
  l'obra   

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9  
 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9  
 I0000045 Formació 10 /12 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària  12  
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 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària  12  
 

 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics  12  
 

 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes  14  
 

 I0000061 Rotació dels llocs de treball  14 /26 /27  
 

 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides  14  
 

 I0000074 Reg de les zones de treball  17  
 

 I0000082 Aïllament del procés  17  
 

 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball  20  
 

 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure  20  
 

 I0000096 No fumar  20  
 

 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb 

20  
 

 serra radial   
 

     
 

 I0000108 Eliminar el soroll en origen  26  
 

 I0000110 Eliminar vibracions en origen  27  
 

 
1.2 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES   

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 

 Id Risc   P G A 
 

 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
 

  Situació: TREBALLS EN ALÇADA     
 

 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
 

  
Situació: MATERIAL   D'APLEC.   PLATAFORMA DE   TREBALL    

 

  INESTABLE     
 

       
 

 3 CAIGUDA D'OBJECTES   PER   DESPLOM,   ESFONDRAMENT   O   2 4 
 

  ENSORRAMENT     
 

  
Situació: DEMOLICIONS NO PROGRAMADES     

 

  TALLS MAL APUNTALATS      
 

       
 

 
4 CAIGUDA D'OBJECTES  PER  MANIPULACIÓ  O  DE  MATERIALS 

2 2 3  

 TRANSPORTATS  
 

      
 

  Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA     
 

 5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS  3 2 4 
 

  Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS    
 

 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
 

  Situació: APLEC DE MATERIAL     
 

 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3 1 3 
 

  Situació: EINES     
 

 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 2 3 
 

  Situació: EINES     
 

 12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE   MÀQUINES, TRACTORS   O 1 3 3  

 VEHICLES   
 

       
 

  Situació: TERRENY IRREGULAR     
 

 13 SOBREESFORÇOS  2 2 3 
 

  Situació: MANIPULACIÓ MANUAL      
 

 14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR     
 

 15 CONTACTES TÈRMICS  2 2 3 
 

  Situació: OXIACETILÈ     
 

 16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
 

  Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES     
 

 17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

  Situació: POLS     
 

 20 EXPLOSIONS  1 3 3 
 

  Situació: CORTE POR OXIACETILENO     
 

 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
 

  Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA    
 

 26 EXPOSICIÓ A SOROLLS  3 1 3 
 

  Situació: MAQUINÀRIA I EINES     
 

 27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS  2 1 2 
 

  Situació: MAQUINÀRIA I EINES     
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos  

 

 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1    
 

 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    
 

 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1    
 

 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1    
 

 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17  
 

 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6   
 

 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   
 

 I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3    
 

 I0000019 Realitzar un estudi de demolició amb Pla d'Emergència 3    
 

 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5  
 

 I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3    
 

 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4    
 

 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    
 

 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    
 

 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4    
 

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10  
 

 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9    
 

 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9    
 

 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   
 

 I0000045 Formació 10 /12 /13 
 

 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12   
 

 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12   
 

 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12   
 

 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13   
 

 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13   
 

 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14   
 

 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 

 

 /27   
 

     
 

 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14   
 

 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14   
 

 I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14   
 

 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16   
 

 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16   
 

 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16   
 

 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16   
 

 I0000071 Revisió de la posta a terra 16   
 

 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16   
 

 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16   
 

 I0000074 Reg de les zones de treball 17   
 

 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17   
 

 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17   
 

 I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, 20   
 

  dissolvents, etc)     
 

 I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20   
 

 I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20   
 

 I0000096 No fumar 20   
 

 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25   
 

 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25   
 

 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25   
 

 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25   
 

 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26   
 

 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27   
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1.3 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS   

DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI 
URBÀ, DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc    P G A 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
 

  ITINERARIS OBRA      
 

 Situació: APLECS DE MATERIAL     
 

  SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL     
 

4 CAIGUDA  D'OBJECTES  PER   MANIPULACIÓ  O  DE  MATERIALS 2 2 3 
 

 TRANSPORTATS      
 

 
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS    

 

 ENDERROCATS      
 

       
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  3 1 3 
 

 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES     
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 2 3 
 

 
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT     

 

 ÚS DEL MARTELL PNEUMÁTIC     
 

      
 

13 SOBREESFORÇOS   2 2 3 
 

 Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS    
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR     
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
 

 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS    
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS    
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  3 2 4 
 

 
Situació: ITINERARIS   DE VEHICLES   PROPIS   DE L'OBRA   I    

 

 TRANSPORT      
 

       
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS   3 1 3 
 

 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR    
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS   2 1 2 
 

  CABINA MÀQUINES     
 

Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
 I0000013 Ordre i neteja 17 
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4 
  procediment de treball específic  

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
2 MOVIMENTS DE TERRES   
2.1 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL E N TALUSSOS I 

RETALUSSAT EN DESMUNT   
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc    P G A 
 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 1 2 
 

  REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MES DE 2    
 

 Situació: m.      
 

  ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL     
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
 

  ITINERARIS D'OBRA     
 

 Situació: IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL     
 

  ACCÉS A L'EXCAVACIÓ     
 

3 CAIGUDA   D'OBJECTES   PER   DESPLOM,   ESFONDRAMENT O   2 2 3 
 

 ENSORRAMENT      
 

 
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT     

 

 TREBALLS EN RASES     
 

      
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
 

 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL     

 

 ACCÈS ALS TALLS     
 

      
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  2 2 3 
 

 Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA      
 

12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE   MÀQUINES,   TRACTORS O 1 3 3  

VEHICLES    
 

       
 

  IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE    
 

 Situació: PAS      
 

  BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS    
 

13 SOBREESFORÇOS   1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL      
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS     
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
 

 
Situació: EXISTÈNCIA D‟INSTAL·LACIONSELÈCTRIQUES    

 

 SOTERRADES      
 

       
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

 
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE    

 

 PAS      
 

       
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
 

 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA     
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS   2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA       
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS   2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA       
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)     
 

 
 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1  
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3  
 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
 I0000045 Formació 10 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
2.2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS   

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O 
SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 

 Id Risc     P G A 
 

 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   2 3 4 
 

  
Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ      

 

  CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA      
 

        
 

 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL   2 2 3 
 

  
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL     

 

  APLEC DE MATERIAL      
 

        
 

 3 CAIGUDA   D'OBJECTES   PER   DESPLOM,   ESFONDRAMENT O   2 3 4 
 

  ENSORRAMENT       
 

  
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ      

 

  COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT      
 

        
 

 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES   2 1 2 
 

  Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL     
 

 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   2 2 3 
 

  Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES      
 

 
12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE   MÀQUINES, TRACTORS O

1 3 3  

 VEHICLES     
 

         
 

   ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA       
 

  Situació: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS      
 

   ZONES DE PAS DELIMITADES      
 

 13 SOBREESFORÇOS    1 2 2 
 

  
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE    

 

  TERRES       
 

         
 

 14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1 2 2 
 

  Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR      
 

 16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1 3 3 
 

  
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES    

 

  SOTERRADES       
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES    

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA    

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA     

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA     

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1  
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1  
 I0000012 Assegurar les escales de mà 1  
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3  
 I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3  
 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3  
 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3  
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9  
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000083 Dispositius d'alarma 16 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

2.3 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT   
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) 
AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 

 Id Risc  P G A 
 

 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 

  
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT    

 

  ACCÈS A ZONES DE TREBALL    
 

      
 

 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 

   IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL    
 

  Situació: ACCÈS A ZONES DE TREBALL    
 

   APLEC DE TERRES    
 

 3 CAIGUDA   D'OBJECTES   PER   DESPLOM,   ESFONDRAMENT O 1 2 2 
 

  ENSORRAMENT    
 

  Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS    
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4 CAIGUDA D'OBJECTES  PER MANIPULACIÓ  O DE  MATERIALS 
1 3 3  

TRANSPORTATS     
 

        
 

  MANUTENCIÓ  DE  TERRES  O  BLOCS  DE  PEDRA  AL    
 

 Situació: TALL         
 

  NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT     
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES    2 1 2 
 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL     
 

12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE MÀQUINES,   TRACTORS O 1 3 3  

VEHICLES      
 

         
 

  INESTABILITAT  DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS    
 

 Situació: HIDRÀULICS        
 

  ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS     
 

13 SOBREESFORÇOS     1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS MANUALS       
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR       
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

 Situació: POLS        
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   2 2 3 
 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES      
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS     2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA         
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS     2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA         
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)     
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2  
 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3  
 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3  
 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4  
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
3 REVESTIMENTS  
3.1 PINTATS - ENVERNISSATS   

PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 

Avaluació de riscos 
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Id Risc     P G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL  2 3 4 
 

  CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES    
 

 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES     
 

  CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS    
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  1 1 1 
 

 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL     
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER  MANIPULACIÓ  O  DE MATERIALS 
1 3 3  

TRANSPORTATS    
 

       
 

  CAIGUDA D'EINES MANUALS     
 

 Situació: CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS    
 

  (MANUTENCIÓ)      
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES   3 1 3 
 

 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS     
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 1 2 
 

  US D'EINES MANUALS      
 

 Situació: TRANSPORT,   MANIPULACIÓ   I   COL·LOCACIÓ   DE    
 

  MATERIALS       
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  3 1 3 
 

 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ    
 

13 SOBREESFORÇOS    2 2 3 
 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS     
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR     
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES     
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  3 2 4 
 

  INHALAC IÓ DE VERNÍS, ESENCIA DE TREMENTINA    
 

 Situació: FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES     
 

  ACABATS       
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 2 2 3 
 

 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS    
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 3 4 
 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA     
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)     
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos  

 

 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1   
 

 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1   
 

 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1   
 

 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1   
 

 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1   
 

 I0000013 Ordre i neteja 2 /6  
 

 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6  
 

 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6  
 

 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4   
 

 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4   
 

 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4   
 

 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4   
 

 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4   
 

 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l‟embolcallfleixosoriginals 4   
 

 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4   
 

  procediment de treball específic    
 

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10  
 

 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9   
 

 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9   
 

 
I0000045 Formació 9 /10 /13 

 

 /17 /18  
 

    
 

 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13  
 

 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14  
 

 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14  
 

 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14  
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 I0000067 No treballar de l’ínies elèctriques amb cables nusos 16  
 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16  
 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16  
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16  
 I0000071 Revisió de la posta a terra 16  
 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16  
 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16  
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17  
 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17  
 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17  
 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18  
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25  
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25  
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25  
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25  
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25  

 
4 PAVIMENTS   
4.1 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULÓ , 

BITUMINOSOS I REGS )   
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 

Id Risc    P G A 
 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL   1 3 3 
 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS      
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL    2 2 3 
 

 
Situació: ITINERARI OBRA      

 

 APLECS DE MATERIAL      
 

       
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES  PER  MANIPULACIÓ  O DE  MATERIALS 1 2 2  

TRANSPORTATS   
 

      
 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS     
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES   2 1 2 
 

 
Situació: TREPITJADES  SOBRE  ELEMENTS  CALENTS.  BETUMS,    

 

 QUITRANS      
 

       
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)   1 2 2 
 

 
Situació: US D'EINES MANUALS      

 

 COPS AMB MAQUINÀRIA      
 

       
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES   2 1 2 
 

 
Situació: TREBALLS  DE  COL·LOCACIÓ  I  ESTESA  DE  BETUMS,    

 

 QUITRANS      
 

       
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES   1 2 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA      
 

12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE   MÀQUINES, TRACTORS O 
1 3 3  

VEHICLES    
 

       
 

 
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT    

 

 DE LES VORES DEL TALUS      
 

       
 

13 SOBREESFORÇOS   2 2 3 
 

 Situació: US D'EINES MANUALS      
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR      
 

15 CONTACTES TÈRMICS   2 2 3 
 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS      
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS   1 2 2 
 

 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES      

 

 CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS     
 

      
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

 
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES     

 

 POLS DE SITGES DE CIMENT      
 

       
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES   1 3 3 
 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA     
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS   1 2 2 
 

Situació: MAQUINÀRIA   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 

 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1  
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1  
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  
 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4  
  procediment de treball específic   

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9  
 I0000045 Formació 10 /13 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
4.2 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.. )   

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc   P G A 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL  2 1 2 
 

 
Situació: ITINERARI D'OBRA     

 

 IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    
 

     
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES  PER  MANIPULACIÓ  O  DE MATERIALS 
2 1 2  

TRANSPORTATS  
 

     
 

 
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL     

 

 MANIPULACION DE BLOQUES DE PIEDRA     
 

      
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES  2 1 2 
 

 
Situació: ITINERARI D'OBRA     

 

 APLECS DE MATERIAL     
 

      
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)  2 1 2 
 

 Situació: US D'EINES MANUALS     
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES  1 2 2 
 

  TALL EN SEC DE PECES, PEDRES     
 

Situació: RETIRADA DE RUNA  
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12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA   DE   MÀQUINES,   TRACTORS O 
1 2 2  

VEHICLES   
 

      
 

 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A    

 

 TALUSSOS     
 

      
 

13 SOBREESFORÇOS  2 1 2 
 

 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS     

 

 US D'EINES MANUALS     
 

      
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES  1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR     
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS  1 3 3 
 

  CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES     
 

 Situació: EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES     
 

  DESCARREGA DE MATERIAL     
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES  2 1 2 
 

  POLS DE TERRES     
 

 Situació: CONFECCIO DE MORTER     
 

  TALL DE PEDRA, CERÀMICA     
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES  2 1 2 
 

 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)     
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES  2 2 3 
 

 
Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA     

 

 FEINES DE MANTENIMIENT     
 

      
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS  2 1 2 
 

 Situació: MAQUINÀRIA      
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)     
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4  
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  
 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l‟embolcallfleixosoriginals 4  
 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4  
  procediment de treball específic   

 I0000033 Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de 4  
  l'obra   

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9  
 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9  
 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
 I0000045 Formació 10 /18 
 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
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 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
 I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
 I0000084 Tall de material ceràmic per via humida 17 
 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
 I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

 
5 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ   

5.1 COL·LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL· LICS   
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL·LICS EN 

VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 

 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A    

 

 DESNIVELLS    
 

     
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 

 
Situació: ITINERARIS D'OBRA    

 

 IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL    
 

     
 

4 CAIGUDA  D'OBJECTES  PER   MANIPULACIÓ  O  DE  MATERIALS 1 3 3 
 

 TRANSPORTATS    
 

 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS    
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 

 
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL    

 

 APLECS DE MATERIAL    
 

     
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 

 
Situació: US D'EINES MANUALS    

 

 COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS    
 

     
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS    
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 

 
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES    

 

 CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA    
 

     
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 

 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS    
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 

 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS    
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
 I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
 I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
 I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
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 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l‟embolcallfleixosoriginals 4 
 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4 
  procediment de treball específic  

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
 I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
 I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
 I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 16 
 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
 I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
 I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17 
 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

   
6 INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D’EVACUACIÓ I 

 CANALITZACIONS  

6.1 ELEMENTS SOSTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )   
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 

DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc  P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS    
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL    

 

3 CAIGUDA D’OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O 
ESFONDRAMENT 
Situació:       CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
                   INESTABILITAT DEL TALÚS 

2 3 4 

 

4 CAIGUDA D’OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 
TRANSPORTATS 
Situació:        MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA 

2 2 3 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 
Situació:         APLECS DE MATERIALS 
                         IRREGULARITATS DE LA ZONA DE TREBALL 

1 1 1 

 10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS    
 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
  Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS    
 13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
  Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS    
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR    
 

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 

 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES    

 

 EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES    
 

     
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 

 
Situació: POLS,   GASOS   DESPRESOS   DE   PROCESSOS   DE    

 

 COL·LOQUESSIN    
 

     
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES 1 2 2 
 

 Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT    
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 

 Situació: MÚRIDS    
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 

 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA    
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)    
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos  

 

 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1    
 

 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1    
 

 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25  
 

 I0000012 Assegurar les escales de mà 1    
 

 I0000013 Ordre i neteja 2 /6   
 

 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6  
 

 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6   
 

 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3    
 

 I0000023 Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres 3    
 

 I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3    
 

 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
 

 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4   
 

 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4    
 

 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4    
 

 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4    
 

 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l‟embolcallfleixosoriginals 4    
 

 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4    
 

  procediment de treball específic     
 

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10   
 

 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11   
 

 I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10   
 

 
I0000045 Formació 10 /11 /13 

 

 /18   
 

     
 

 I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10   
 

 I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11   
 

 I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11   
 

 I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspeses 11   
 

 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13   
 

 I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13   
 

 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14   
 

 I0000061 Rotació dels llocs de treball 14   
 

 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14   
 

 I0000067 No treballar al costat de línies elèctriques amb cables nusos 15   
 

 I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15   
 

 I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15   
 

 I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15   
 

 I0000071 Revisió de la posta a terra 15   
 

 I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15   
 

 I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15   
 

 I0000074 Reg de les zones de treball 17   
 

 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17   
 

 I0000079 Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent 17   
 

 I0000085 Ventilació de les zones de treball 17   
 

 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18  
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 I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
 I0000102 Procediment previ de treball 24 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
7 JARDINERIA  
7.1 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ   
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D‟ESCOC, RASES I 

PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 

Avaluació de riscos 
Id Risc         P G A 

 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL     1 2 2 
 

 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES        
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL     1 1 1 
 

 
Situació: ITINERARIS D'OBRA          

 

 IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL     
 

      
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER  MANIPULACIÓ O DE MATERIALS 1 3 3  

TRANSPORTATS        
 

           
 

 
Situació: OPERACIONS   DE CARREGA   I DESCARREGA   DE    

 

 ARBRES I MATERIALS         
 

          
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES       1 1 1 
 

 
Situació: ITINERARIS D'OBRA          

 

 ZONAS DE TREBALL         
 

           
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)      1 2 2 
 

 Situació: US D'EINES MANUALS         
 

12 ATRAPAMENT   PER   BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O 
1 3 3  

VEHICLES         
 

            
 

  DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE    
 

 Situació: TALUSSOS  O  INESTABILITAT  DE  SUPERFICIES  DE    
 

  TREBALL           
 

13 SOBREESFORÇOS        1 2 2 
 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES     
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES   1 1 1 
 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR         
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES   1 2 2 
 

 
Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES     

 

 POLS DE TERRES          
 

           
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES CÀUSTIQUES I/O CORROSIVES  1 2 2 
 

 
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS    

 

 FITOSANITARIS          
 

           
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS     1 2 2 
 

 Situació: MÚRIDS           
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES     1 3 3 
 

 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA      
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)      
 

 
MESURES PREVENTIVES 

 
 Codi Descripció Riscos 
 I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1  
 I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1  
 I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1  
 I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
 I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
 I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
 I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2  
 I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4  
 I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4  
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 I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4  
 I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4  
 I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4  
 I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4  
 I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l‟embolcallfleixosoriginals 4  

 I0000031 Per  a  la  manipulació  de  materials  voluminosos  i/o  pesats,  sol·licitar  un 4  
  procediment de treball específic   

 I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9  
 I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9  
 I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
 I0000045 Formació 9 /18 
 I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
 I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
 I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
 I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
 I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
 I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
 I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
 I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
 I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
 I0000074 Reg de les zones de treball 17 
 I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
 I0000078 Evitar processos de divisió de material en sec 17 
 I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
 I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
 I0000102 Procediment previ de treball 24 
 I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
 I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
 I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
 I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
 I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC DE CONDICIONS 

 

1.1 Identificació de les obres 

 

El present Estudi de Seguretat i Salut 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 de la variant a la carretera BP-2151, 

al seu pas per Sant Pere de Riudebitlles, 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. 

 

1.2 Objecte 

 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), les implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. 

Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 

les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Totes aquelles contingudes al “Plec de Clàusules Administratives Generals, 

per a la Contractació d’Obres de l’Estat‟ i adaptat a les seves obres per la 

“Direcció de Política Territorial i Obres Públiques‟. 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 

Tecnològiques de l’Edificació vigents segons el "Ministerio de Fomento". 

c)  La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per 

les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment 

de l’oferta. 

 

1.3 Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 
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Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com amínim els següents documents: 

Memòria: descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que s’hagin 

d'utilitzar o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 

que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-

ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 

controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 

proposin mesures alternatives. 

Plànols: on es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 

especificacions tècniques necessàries. 

Plec: de condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 

tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i 

equips preventius. 

Amidaments: de totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 

estat definits o projectats. 

Pressupost: quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució 

de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4 Compatibilitat i relació entre els anteriors do cuments 

 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
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realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tant 

sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 

amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’ésser incloses aquestes com a document que complementi el Plec de 

Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 

Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 

prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte 

 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 

CONSTRUCTIU 
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

• Evitar els riscos. 

• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

• Combatre els riscos en el seu origen. 

• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els  mètodes de 

treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i 

repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut. 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 

• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 

i la influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

 

 

2.1 Promotor 

 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

Les Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor són: 

1) Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 

2) Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 

necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 

Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
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3) Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

4) Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 

obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 

mateixes. 

5) La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

6) Gestionar el document d’ “Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir 

les preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7) El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 

compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 

justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 

equivalents. 

 

 

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat en 

fase de Projecte són: 

1) Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 

Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 

matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

• Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 

finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 

desenvolupin simultània o successivament. 

• Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o 

fases de treball. 
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2) Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 

integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 

elaboració del projecte d'obra: 

• Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 

Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 

autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase d'Obra, durant l’execució de l’Obra, són segons el R.D 1627/1997: 

1) Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art.15 L. 

31/1995) : 

• En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 

fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 

desenvolupar simultània o successivament. 

• En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 

o fases de treball. 

2) Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 

dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 

i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 

l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 

l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 

fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 

treballadors. 
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• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 

dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 

substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 

• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 

efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 

• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 

activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

3) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 

les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 

aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 

4) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

5) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 

de treball. 

6) Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 

persones autoritzades. 

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 

del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 

Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 

que intervinguin a l'execució material de l'obra. 

Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable 

de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 

la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 

Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 

treballadors. 

 

2.3 Projectista 
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És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 

a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista són: 

1) Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 

puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 

de les obres. 

2) Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 

parcials. 

 

2.4 Director d’obra 

 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 

la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 

fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra són: 

1) Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 

l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2) Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
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comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 

realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 

elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 

3) Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 

d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 

del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 

Salut Integrada previstes en el mateix. 

4) Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 

conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 

marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 

que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 

redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 

d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6) Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 

els visats que siguin preceptius. 

7) Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 

Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat.  

8) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’incidències. 

9) Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 

amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5 Contractista principal o constructor i subcontr atistes 

 

• Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 

contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 

solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
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de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 

Salut. 

• Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 

contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 

instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 

del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista 

són: 

1) El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 

l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 

les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 

la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 

l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 

exigides en el Projecte 

2) Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 

econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 

actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 

Seguretat i Salut. 

3) Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 

(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o 

experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 

característiques i complexitat de l’obra. 

4) Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importancia ho 

requereixi. 

5) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 

l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 

suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 

de Seguretat. 

7) El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8) Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.  
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9) Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 

activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 

a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 

Salut (PSS). 

b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 

compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 

d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D.171/2004, i també 

complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 

sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i 

salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la 

Direcció Facultativa. 

10) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 

de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en 

relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 

treballadors autònoms que hagin contractat. 

11) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 

conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 

Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

12) El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 

prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13) Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 

realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 

Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 

per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 

formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14) El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 

concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
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15) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 

no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i als 

Subcontractistes. 

16) El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 

l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 

(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 

materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17) El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 

Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 

Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 

d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 

coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 

successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18) El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 

l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 

figurarà al Llibre d'Incidències. 

19) Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 

Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 

entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 

20) El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 

Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 

del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 

sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 

personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 

treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 

susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 

de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 

zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 

apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 

materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 

màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 

subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 

d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 

que pugui afectar a aquest centre de treball.  
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21) El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 

cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 

General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 

d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 

que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 

Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

22) L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 

reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 

de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i 

no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

23) El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 

a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 

entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 

pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 

imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 

Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24) Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 

desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 

Coordinador al Llibre d’Incidències. 

25) En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 

(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 

Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 

Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció 

(propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26) Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 

desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 

Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 

27) També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 

de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 

l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 

protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 

visitants de les oficines d'obra. 
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28) El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 

per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 

posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 

instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

29) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 

sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

30) La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 

per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 

d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 

la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 

Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 

la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 

idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31) Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 

segons la Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 

837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 

com a operador de grua de el Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; 

tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 

pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

32) El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 

troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 

anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 

a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a 

l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6 Treballadors autònoms 

 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom són: 

1) Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 

tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
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2) Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 

del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3) Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 

treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4) Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 

coordinada que s'hagi establert. 

5) Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 

6) Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 

773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 

treballadors. 

7) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, si n'hi ha. 

8) Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra,han de 

respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 

dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 

disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 

activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 

apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 

diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 

risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

 

2.7 Treballadors 

 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 

aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
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l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 

seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 

Les competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador són: 

1) El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 

Salut. 

2) El deure d'indicar els perills potencials. 

3) Té responsabilitat dels actes personals. 

4) Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 

en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 

(PSS). 

5) Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

6) Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 

7) Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 

integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8) Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 

Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 

dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

 

3.1 Interpretació dels documents vinculants en matè ria de Seguretat 

i Salut 

 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 

ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 

contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 

1) Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2) Bases del Concurs. 

3) Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 

Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4) Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

5) Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 

Seguretat i Salut. 



Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut 
 

 

 

6) Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 

Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 

l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 

7) Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8) Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9) Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 

del Contractista per l’obra en qüestió. 

10) Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 

Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 

considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 

interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 

Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 

de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 

desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 

assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 

temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 

autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 

del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 

qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 

tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 

d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 

vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 

siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 

el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 

haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 

corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 

altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2 Vigència de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ en el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 

Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 

Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 

Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contratista 

 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘Pla d’Acció 

Preventiva Interna d’empresa’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /1997 ‘‘Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla deSeguretat i Salut . 

 

3.4 El “Llibre d’Incidències” 

 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències”‘, 

facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional 

corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -

27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 

permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
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de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 

Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 

Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 

els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 

desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 

procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del  “Conveni de 

Prevenció i Coordinació contractual annexa en matèr ia de 

Seguretat 

  

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 

a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 

exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 

seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 

que tingues a bé designar a l’efecte, segons procedeixi.  

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 

del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 

o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 

mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 

efecte algun. 

El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no és agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 

de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts ha renunciat a algun dret, poder o privilegi 

atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 

o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 

escrit i reconeguda per les parts afectades.  
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 

jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 

en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 

impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 

normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

 

4. NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ 

 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter exhaustiu, s’adjunta una relació de normativa 

aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable 

a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i 

correspongui aplicar al seu Pla. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 

BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 

14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 

de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 

4.1  Textos generals 

 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 

1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
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modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 

de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 

1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II.  

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 

de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 

O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 

R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 

de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 

de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener.BOE 31 de 

gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 

1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 

1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 

Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 

treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 

pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 

d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 

la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 

Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 

Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 

maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 

1998. 
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• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 

BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 

d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 

18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 

maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 

juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 

BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 

dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 

1997. 

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 

de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 

1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 

de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 

empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 

dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 

seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se 

de la exposició a vibracions mecàniques. 

 

4.2  Condicionants ambientals 

 

• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 
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• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 

durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 

1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 

dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 

 

4.3  Incendis 

 

• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

• Ordenances Municipals 

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

 

4.4  Instal·lacions elèctriques 

 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 

BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 

18 de setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5  Equips i maquinària 

 

• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 

maig de 1979. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 

novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 

14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 

de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 

BOE 2 de desembre de 2000. 

• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips 

de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
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• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 

BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 

d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 

fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 

Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 

d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 

27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 

1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 

grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 

de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 

utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6  Equips de protecció individual 

 

• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 

Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 

BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 

2000. BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de 

maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 

1997. 

• Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 

pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 

de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució 

de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 

Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
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Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

 

4.7  Senyalització 

 

• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 

Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU 

 

4.8  Diversos 

 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 

1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 

de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

5.1  Criteris d’aplicació 

 

L’ Art. 5. 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 

la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost afegit a l'Estudi 

de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de  

quantificar el conjunt de despeses previstes, tant pel que es refereix a la suma total 

com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 

es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 

de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 

nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 

pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
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capítol més del mateix. La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de 

Seguretat i Salut = 0),es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 

que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 

per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 

reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 

organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat 

relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

 

5.2  Certificació del pressupost del Pla de Seguret at i Salut 

 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra. 

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent 

contracte d’obra. 

 

5.3  Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació, es podrà contemplar la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques 

 

5.4  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
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restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1) MOLT LLEU  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2) LLEU   20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3) GREU   75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

4) MOLT GREU  75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5) GRAVÏSSIM  Paralització dels treballadors, 100% del Benefici Industrial 

   de l’obra contractada i pèrdua d’homologació com a  

   Contractista durant 2 anys 

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

 

6.1  Previsions del Contractista a l’aplicació de l es Tècniques de 

Seguretat 

 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 

nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. El Contractista Principal 

haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar 

les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques Analítiques de Seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 

detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents: 

• Inspeccions de seguretat. 

• Anàlisi de treball. 

• Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

• Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents: 

• Notificació d'accidents. 
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• Registre d'accidents 

• Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

Tècniques Operatives de Seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 

d'aquestes corregir el Risc 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d‟operar sobre la conducta humana o 

sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar en el seu Pla 

de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 

Operatives sobre els següents factors: 

El Factor Tècnic: 

• Sistemes de Seguretat 

• Proteccions col·lectives i Resguards 

• Manteniment Preventiu 

• Proteccions Personals 

• Normes 

• Senyalització 

El Factor Humà: 

• Test de Selecció prelaboral del personal. 

• Reconeixements Mèdics prelaborals. 

• Formació 

• Aprenentatge 

• Propaganda 

• Acció de grup 

• Disciplina 

• Incentius 

 

6.2  Condicions Tècniques del Control de Qualitat d e Prevenció 

 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de implementació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
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controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 1) Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

 d’Acció Preventiva. 

 2) Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

 Principal 

 3) Formats documentals i procediments de implementació, integrats a 

 l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

 Prevenció. 

 4) Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

 5) Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

 6) Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa. 

7) Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

 

6.3  Condicions Tècniques dels Òrgans de l’Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 

 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 

pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 

Seguretat, la seva relació amb l‟organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 

adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 

concertat) com a departament depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, 

dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39/1997 

“Reglamento de los Servicios de Prevención”. En tot cas el constructor comptarà amb 

l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball 

amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vetar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 

empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 

de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 

constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment  

de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 

dedicació a aquestes funcions. 

 

6.4  Obligacions de l’Empresa Contractista competen t en matèria de 

Medicina del Treball 

 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 

Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 

de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 

 Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 

Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 

passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 

condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 

Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

• Higiene i Prevenció al treball. 

• Medicina preventiva dels treballadors. 

• Assistència Mèdica. 
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• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

• Participació en el Comitè de Seguretat i Salut. 

• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 

 

6.5  Competències dels Col·laboradors Prevencionist es a l’obra 

 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), que es considerarà en principi l'Encarregat General de l'obra, 

com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 

la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 

assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 

dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 

Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims responsables 

tècnics de les empreses participants a cada fase d’obra. Aquesta ‘‘Comissió’‘ es 

reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 

amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

 

6.6  Competències de Formació en Seguretat a l’obra  

 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 

reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 

mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o si ingressen com a 

operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. S'efectuarà entre el personal la 

formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast per 

millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
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7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 

SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 

FERRAMENTES 

 

7.1  Definició i característiques dels Equips, Màqu ines i/o Màquines-

Ferramentes 

 

Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil, i en el 

seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 

associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 

la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. El terme equip 

i/o màquina també cobreix: 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 

funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d‟una màquina, que es 

comercialitza en condicions que permeten al propi operador, acoblar a una 

màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 

una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 

que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 

normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 

consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 

esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 

manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 

instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 

Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 

necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 

que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 

amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 

dades: 

• Nom del fabricant. 
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• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

• Tipus i número de fabricació. 

• Potència en Kw. 

• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

 

7.2  Condicions d’elecció, utilització, emmagatzema tge i 

manteniment dels Equips, Màquines i/o Màquines- Fer ramentes 

 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes s’hauran de seleccionar en base a 

uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i de respecte al seu Medi 

Ambient de Treball. 

Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Aquestes condicions són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol 

sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 

dels Equips de treball’‘. 

Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

manteniment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de 

manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i 

es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

• S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25ºC. 

• L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 

estaran documentats i custodiats, amb justificant de recepció de conformitat, 

lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3  Normativa aplicable 

 

Directives comunitàries relatives a la seguretat de  les màquines, transposicions i 

dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea: 
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Directiva fonamental: 

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 

modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 

198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 

93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s‟han 

codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 

23/7/98). 

• Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 

8/2/95). 

• Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l‟1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 

• Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l‟1/7/95, amb període transitori fins 

l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 

Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 

transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l‟1/1/97. 

Altres Directives: 

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a ser utilitzat amb determinats 

límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del 

Consell 93/68/CEE. 

• Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 

modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

• Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

• Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
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• A aquest respecte veure també la Resolució d‟11/6/98 de la Direcció General 

de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 

270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

• Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d‟octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 

24/1/95). 

• Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

• Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions 

dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 

23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 

29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. 

L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 

• Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 

modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i 

Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

• Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l'1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de 

l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 

26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 

• Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 

5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 

27/3/95) 

• Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 

l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
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protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 

19/4/94). 

• Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

• Entrada en vigor: l‟1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 

l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 

(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

• Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 

tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 

construcció. 

• Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); 

Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 

de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 

12/4/96). 

• Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 

seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de 

treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per laDirectiva del Consell 

95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de30/12/95). 

• Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

• Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l‟apartat 2 de l‟Annex l i els apartats 2 

i 3 de l‟Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

Normativa d’aplicació restringida 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 

Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 

les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 

protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 



Annex 17. Estudi de Seguretat i Salut 
 

 

 

- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 

Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 

referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 

a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 

de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981). 

- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d‟Aparells d’elevació i 

Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 

17/7/03). 

- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 

refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 

usades (B.O.E. de 17/7/03). 

- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 

disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 

(B.O.E. de 2/12/00). 

- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 

de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 

de juny de 2001. 

 

8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PART IDES 

DE SEGURETAT I SALUT 

 

8.1  Proteccions individuals en el treball 

 

Definició: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos 

riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 

complement o accessori destinat a tal fi. 

S’han considerat els tipus següents: 

• Proteccions del cap. 
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• Proteccions per a l’aparell ocular i la cara. 

• Proteccions per a l’aparell auditiu. 

• Proteccions per a l’aparell respiratori. 

• Proteccions de les extremitats superiors. 

• Proteccions de les extremitats inferiors. 

• Proteccions del cos. 

• Protecció del tronc. 

• Protecció per treball a la intempèrie. 

• Roba i peces de senyalització. 

• Protecció personal contra contactes elèctrics. 

Resten expressament exclosos: 

• La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 

destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador. 

• Els equips dels serveis de socors i salvament. 

• Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de 

manteniment de l’ordre. 

• Els EPI dels mitjans de transport per carretera. 

• El material d’esport. 

• El material d’autodefensa o de dissuasió. 

• Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 

molèstia. 

Condiciones d’utilització : 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 

seu ús, sense suposar per si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 

innecessàries. A tal fi hauran de: 

• Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

• Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de 

salut del treballador. 

• Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 

aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb 

el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. L’emprador 

restà obligat a informar i instruir del seu ús adequat, als treballadors, organitzant, si és 
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necessari, sessions d‟entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 

simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

• Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI.  

• Condicions i requisits d‟emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari. 

• Referència als accessoris i peces de reposada. 

• Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat 

pel fabricant. 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

• La gravetat del risc. 

• El temps o freqüència d’exposició al risc. 

• Les condicions del lloc de treball. 

• Les prestacions del propi EPI. 

• Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin 

pogut ser evitats 

L’ús dels EPI, en principi, és personal, i solament són transferibles alguns d’ells, previ 

tractament o cobriment recanviables, que garanteixin la higiene i salut dels 

subsegüents usuaris. 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 

aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual 

l’ha d’utilitzar. 

L’EPI s‘utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. Les 

adaptacions artesanals i/o decoratives que redueixin les característiques físiques de 

l’EPI, anul·len o redueixen la seva eficàcia, deixant l’usuari sense protecció física ni 

legal en cas d’accident. 

Mentre subsisteixi el risc, l’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari. 

Proteccions pel cap: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents 

activitats: 

• Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 

llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i 

instal·lació de bastides i demolició. 
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• Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, 

pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

• Obres en foses, rases, pous i galeries. 

• Moviments de terra i obres en roca. 

• Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 

desplaçament de runes. 

• Utilització de pistoles fixaclaus. 

• Treballs amb explosius. 

• Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

• Manteniment d’obres i instal·lacions industrials. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 

específica d'ulls i oïdes. 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a 

màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 

ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells 

o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 

l’ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus "mànega elàstica de punt", 

adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el 

cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 

Proteccions per a l’aparell ocular: 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

• Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

• Acció de pols i fums. 

• Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

• Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

• Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

• Enlluernament 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 

transparents o viseres. 

Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 

tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
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d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 

incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els demés casos seran 

de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 

una millor ventilació. 

Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 

Protecció tipus "panoràmiques", amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 

policarbonat o acetat transparent. 

En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 

metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i estaran 

adequadament protegits contra el fregament. Seran d'ús individual i no podran ser 

utilitzats per diferents persones. 

Proteccions per a la cara: 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

• Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

• Treballs de perforació i burinat. 

• Talla i tractament de pedres. 

• Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

• Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

• Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

• Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

• Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

• Activitats en un entorn de calor radiant. 

• Treballs que desprenen radiacions. 

• Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 

haurà d’estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 

enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 

reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 

corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
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Als treballs de soldadura elèctrica, es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 

"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 

sent retràctil el fosc per facilitar la picada de l'escòria i fàcilment recanviables ambdós. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 

(Nertal), es faran servir les pantalles de cap amb atallatge graduable per a poder ésser 

ajustat. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 

a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 

Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o 

portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient. 

En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 

entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 

metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

Proteccions per a l’aparell auditiu: 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

• Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

• Treballs de percussió. 

• Treballs d’arrencada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 

establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 

d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 

generals d'aïllament i insonorització que procedeixi adoptar. 

Pels sorolls de intensitat molt elevada, es dotarà als treballadors que hagin de 

suportar-los d'auriculars amb filtre, orelles de coixinet, casquets antisorolls o 

dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 

contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable, cotó o llana de vidre. 

La protecció dels pavellons de l‟oïda poden combinar-se amb la del crani i la cara 

pelsmitjans previstos en aquest estudi. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

Proteccions per a l’aparell respiratori: 
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Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels 

següents riscos: 

• Pols, fums i boires. 

• Vapors metàl·lics i orgànics. 

• Gasos tòxics industrials. 

• Monòxid de carboni. 

• Baixa concentració d‟oxigen respirable. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de tipus diversos, en funció del risc a 

minimitzar en les següents activitats: 

• Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, 

quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen. 

• Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 

desprendre’s pols. 

• Pintura amb pistola sense ventilació suficient. 

• Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de 

clavegueram. 

• Treballs en instal·lacions frigorífiques en les quals existeixi un risc 

d’escapament de fluid frigorífic. 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una 

concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 

quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar sempre que el seu ús i nivell de saturació 

dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 

cada ús, i si no arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria adequada al risc, per 

ingestió de llet o qualsevol altra solució empírica equivalent, que ocasionalment encara 

compte amb adeptes al nostre sector. 

Proteccions de les extremitats superiors: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

• Treballs de soldadura. 

• Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 

• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
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• Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i 

maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 

moviments al treballador. 

En determinades circumstàncies la protecció es limitarà als dits o palmells de les 

mans, fent-se servir als efectes didals o manyoples. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 

matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 

han estat fabricats, prohibint la utilització d’altres guants que no compleixin aquest 

requisit indispensable. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 

cirurgià. 

Proteccions de les extremitats inferiors: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 

treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

• Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

• Treballs en bastides. 

• Obres de demolició d’obra grossa. 

• Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin 

encofrat i desencofrat. 

• Activitats en obres de construcció o àrees d‟emmagatzematge. 

• Obres d’ensostrat. 

• Treballs d’estructura metàl·lica. 

• Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·liques. 

• Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes. 

• Treballs de transformació de materials lítics. 

• Manipulació i tractament de vidre. 

• Revestiment de materials termoaïllants. 

• Prefabricats per a la construcció. 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

• Activitats sobre i amb masses ardents o fredes. 
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Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració 

de masses en fusió: 

• Treballs de soldadura. 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 

seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 

evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 

de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de 

substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 

hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 

treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 

màxims de defensa davant d’aquestes. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 

sense cap element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de 

ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament 

davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 

llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 

encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 

del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des 

d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 

de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, amiant, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, i el calçat de seguretat 

serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

Proteccions del cos: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció 

de les següents activitats: 

• Treballs en bastides. 

• Muntatge de peces prefabricades. 
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• Treballs en pals i torres. 

• Treballs en cabines de grues situades en altura. 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 

l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

• Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 

esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel 

cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de 

fabricació sigui superior als 4 anys. 

• Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 

podran anar subjectes mitjançant reblons. 

La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. 

Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 

elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda. La sirga 

d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

Es vigilarà de manera especial la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. En tot 

cas, la llargada de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes 

possibles. El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la vida útil, 

durant el temps que persisteixi el risc de caiguda d‟alçada, estarà individualment 

assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 

Proteccions del tronc: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de 

les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

• Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 

corrosius. 

• Treballs amb masses ardents o permanència a prop d‟aquestes i en ambient 

calent. 

• Manipulació de vidre pla. 

• Treballs de rajat de sorra. 

• Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

• Treballs de soldadura en locals exigus. 
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Davantals antiperforants: 

• Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se 

cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

• Treballs de soldadura. 

• Treballs de forja. 

• Treballs de fosa i emmotllament. 

Protecció per a treballs a la intempèrie: 

Els equips protectors integrals pel cos davant de les inclemències meteorològiques 

compliran les següents condicions: 

• No han d’obstaculitzar la llibertat de moviments. 

• Han de tenir capacitat de retenció/evacuació del calor. 

• Han de permetre la transpiració de la pell. 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu 

és recomanable l’emprament de pantalons amb pitet i armilles, tèrmics. 

Roba i peces de senyalització: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les 

següents característiques: 

• No han d’obstaculitzar la llibertat de moviments. 

• Han de tenir capacitat de retenció/evacuació del calor. 

• Han de permetre la transpiració de la pell. 

• Han de ser visibles a temps pel destinatari. 

Protecció personal contra contactes elèctrics: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica 

seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

• Treballs de muntatge elèctric. 

• Treballs de manteniment elèctric. 

• Treballs d‟explotació i transport elèctric. 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 

voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
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Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 

granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 

dielèctriques i bosses per al trasllat. 

Condicions de manteniment: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 

assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

Les existències i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 

fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb  

independència que hagi estat o no utilitzat. 

Normativa de compliment obligatori: 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales. 

• REAL DECRETO 773/97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

• REAL DECRETO 1407/92 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 

que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

• REAL DECRETO 159/95 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 

las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 

los equipos de protección individual. 

• RESOLUCION 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 

General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 

Seguridad Industrial. 

• RESOLUCION 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección 

General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 
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Resolución de 20 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 

Tecnología. 

 

8.2  Proteccions col·lectives en el treball 

 

Definició: 

Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre 

si, associats de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que 

s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 

reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 

circumdants, susceptibles de protecció. 

Condicions generals: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos 

per als treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels 

usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els 

elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 

Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots 

els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC no hauran de ser utilitzats de forma, o en operacions, o en condicions 

contraindicades pel projectista o fabricant. Tampoc podran ser utilitzats sense els EPI 

previstos per a la realització de l’operació que es tracti. 

Els SPC solament podran ser utilitzats de forma, o en operacions, o en condicions no 

considerades pel projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels 

riscos que això comportaria i si s’han pres les mesures pertinents per a la seva 

eliminació o control. 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús 

són les adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

Els SPC deixaran de ser utilitzats si es produeixen deterioraments, trencadures o 

altres circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment 

protegits, hauran d’ésser adoptades les precaucions i hauran de ser utilitzades les 

proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos al mínim possible. 
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Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a 

un element perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats 

i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o 

desplaçar-se de forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 

Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions 

excessives que puguin posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de 

tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se de manera segura, 

especialment mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o 

subministrador. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 

SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 

després d’haver aturat l‟activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè 

aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 

d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a 

impossibilitar el seu ús. 

Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 

característiques i grandària adequada a l’operació a realitzar. La seva col·locació i 

transport no haurà d’implicar riscos per a la seguretat dels treballadors. 

Lones 

Es col·locaran lones per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma 

de treball, així com per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 

En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de 

teixit ignífug equivalent. Els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits. 

Es tindrà en compte que els ancoratges de la lona a l’estructura suport siguin  els 

adequats. 

Condemna de buits horitzontal 

En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
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Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i no permetran la caiguda de 

persones i objectes. 

Els buits horitzontals projectats sobre els sostres per a permetre el pas d’instal·lacions, 

es condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de diàmetre mínim de 3 mm 

i grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de 

formigó, capaç de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 

La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir l’energia 

d’impacte per a caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors. Per tal 

motiu, es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. . Als efectes 

de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, 

a la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

• Cinemàtics: trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a 

resultat de l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical 

inicials. 

• Mecànics: l’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim 

elastoplàstic. 

Proteccions col·lectives contra contactes elèctrics  

La instal·lació elèctrica estarà subjecta al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

avalat per l’instal·lador homologat. 

Cables adequats a la càrrega que ha de suportar, connexionats a les bases mitjançant 

clavilles normalitzades, blindades i interconnexionades amb unions antihumitat i 

antitopades. 

Fusibles blindats i calibrats segons la càrrega màxima a suportar pels interruptors. 

Continuïtat de la connexió a terra a les línies de subministrament intern d’obra amb un 

valor màxim de la resistència de 78 ohms. Les màquines fixes disposaran de connexió 

a terra independent. 

La resistència de les connexions a terra seran com a màxim, la que sigui garantida  

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte 

de 24 v. La seva resistència es mesurarà periòdicament, i al menys a l’època més 

eixuta de l’any. 

Les connexions de corrent estaran proveïdes de neutre en enclavament i seran 

blindades. 
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Tots els circuits de subministrament a les màquines i instal·lacions d’enllumenat 

estaran protegides per ploms blindats, interruptors magnetotèrmics i disjuntors 

diferencials d’alta sensibilitat en perfecte estat de funcionament. La sensibilitat mínima 

dels interruptors diferencials, serà de 30 mA, per a l’enllumenat i de 300 mA per a 

força. 

Els cables elèctrics que presentin desperfectes de recobriment aïllant s’hauran de 

reparar per evitar la possibilitat de contactes elèctrics amb el conductor. 

Distància de seguretat a línies d‟alta tensió: 3,3 + tensió (en kv)/100. 

Zones de treball en condicions d’humitat molt elevada: és preceptiu l’ús de 

transformadors portàtils de seguretat de 24 v. o protecció mitjançant transformador de 

separació de circuits. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel 

projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 

col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 

compreses entre 15 i 25 ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 

rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 

l’ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 

així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data 

de fabricació. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 

Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d‟avaria). 

Normativa de compliment obligatori  

• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por 

el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
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89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 

miembros sobre máquinas. 

• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

• REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre 

máquinas. 

• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 

aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la 

construcción. 

• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 

• REAL DECRETO 1513/1991 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el 

que se establecen las exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, 

cadenas y ganchos. UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: 

Requisitos de seguridad,métodos de ensayo. 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

8.3  Senyalització provisional 

 

Definició 

Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, 

proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball 

mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

Condicions d’utilització 
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Principis generals 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis 

generals: 

• La senyalització mai no elimina el risc. 

• Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i 

protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

• Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 

senyalització. 

• La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui 

ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 

Criteris de senyalització provisional en les obres de construcció 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 

establerts en el R.D. 485/1997, de 14 d‟abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 

informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, 

s’hauran de col·locar els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 

addicional), indicatives del seus respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequats a l’angle visual dels seus 

destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 

objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 

No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 

corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 

suport ,colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma 

de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d‟Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa 

per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels 

senyals “SENTIT PROHIBIT“ I “SENTIT OBLIGATORI“ en calçades divergents, que es 

podran col·locar sobre un pal solament, a la mínima altura. 
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Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la 

via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi 

de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a 

intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la 

carretera, es compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

• Senyal de perill “OBRES“ (Placa TP – 18). 

• Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l‟explanació. 

La placa “OBRES“ haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 

barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 

senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 

els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, es podran afegir, segons 

les circumstàncies, els següents elements: 

• Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 

màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 

– 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill 

“OBRES“. 

• Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR 

– 5, TR– 6, TR – 305). 

• Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

• Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 

la resta de les vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 

rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU“ es durà a terme per un dels següents 

sistemes: 

• Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, 

amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
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• Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 

senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

• Mitjançant semàfor regulador. 

• Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, 

durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, 

poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 

• Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles, 

s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 

(direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta 

l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 

velocitat permesa en el tram. 

• Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

Condicions del procés d'execució  

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 

D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran 

en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 

entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció i rebut, per un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu 

desgast prematur per l’ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, 

amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

Normativa de compliment obligatori 

• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales. 

• REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

• REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que 

se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
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• 8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la 

Instrucción de Carreteras 

• 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

• ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

• UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 

• NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba 

la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección 

contra incendios de los edificios. 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

• UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

• DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

• UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces 

hombre-màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para 

dispositivos indicadores y actuadores. 

• UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 

máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 

 

8.4  Equipaments per a personal d’obra 

 

Definició 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar 

pel personal d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 

confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les 

casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en 

el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 

treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 

15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la 

possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 

treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’aquests 

serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
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Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 

vagi en detriment de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” 

d’aquest tipus d’implantació per al personal, les característiques, superfícies 

habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants 

partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 

edificacions socials de protecció oficial, sent necessària la realització d’un projecte i 

pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

Condicions d ‟utilització 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 

instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, 

manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 

mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 

obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 

patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i 

neteja habituals del seu entorn quotidià. 

Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 

d’escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d‟ordre, neteja i equipament 

de les casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 

susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o 

paràsits. 

Condicions del procés d'execució  

Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant 

o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 

llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu“ sobre el “Manteniment 

Preventiu“ i aquest sobre el “Manteniment Correctiu“ (o reparació d‟avaria). 

Normativa de compliment obligatori 
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• LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 

laborales. 

• REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

• REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 

de construcción. 

• REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en 

función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre 

la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

• ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se 

aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

• REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el 

Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la 

construcción. 

• CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. 

Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 

• NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en 

la Edificación. 

 

 

9. SANCIONS 
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Les obligacions derivades de la normativa sobre PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS 

representen no només un deure ètic per a les persones, el seu entorn i la societat en 

general, sinó una eina de gestió i millora de l'eficàcia empresarial. 

Però, a més, el seu incompliment pot comportar sancions i responsabilitats d'índole 

penal. 

El text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions d'Ordre Social tipifica les infraccions 

administratives específiques en matèria de prevenció de riscs laborals i estableix 

sancions que oscil·len entre els 30,05 € i 601.012,10 €.  

Nivell de les sancions 

Les sancions podran imposar-se en els graus de mínim, mitjà i màxim, en funció de 

diferents factors a valorar. Aquesta valoració es farà segons els criteris següents: 

1) La perillositat de les activitats desenvolupades en l'empresa o centre de treball. 

2) El caràcter permanent o transitori dels riscs inherents a les activitats 

esmentades. 

3) La gravetat dels danys produïts o que haguessin pogut produir-se per 

l'absència o deficiència de les mesures preventives necessàries. 

4) El nombre de treballadors afectats. 

5) Les mesures de protecció individual o col·lectiva adoptades per l'empresari i les 

instruccions donades per aquest, d'acord amb la prevenció dels riscs. 

6) L'incompliment de les advertències o requeriments previs de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social. 

7) La inobservança de les propostes realitzades pels serveis de prevenció, els 

delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut de l'empresa per a la 

correcció de les deficiències legals existents. 

8) La conducta general seguida per l'empresari d'acord amb l'estricte compliment 

de les normes en matèria de prevenció de riscs laborals. 

Infraccions lleus: 

1) La falta de netedat del centre de treball de la qual no es derivi risc per a la 

integritat física o la salut dels treballadors. 

2) No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral competent, tal com amb 

les disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 

professionals declarades quan tinguin la qualificació de lleus. 

3) No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 

d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 
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omplir, sempre que no es tracti d'una indústria qualificada per la normativa 

vigent com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o 

substàncies que es manipulin. 

4) Les que suposin incompliments de la normativa de prevenció de riscs laborals, 

sempre que no tinguin transcendència greu per a la integritat física o la salut 

dels treballadors. 

5) Qualsevol altre tipus d'infraccions que afectin obligacions de caràcter formal o 

documental exigides per la normativa de prevenció de riscs laborals i que no 

siguin tipificades com a greus o molt greus. 

Infraccions greus: 

1) No dur a terme les avaluacions de riscs i, en cas que sigui necessari, les 

actualitzacions i revisions, així com els controls periòdics de les condicions de 

treball i de l'activitat dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció 

de riscs laborals, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que facin 

necessàries els resultats de les avaluacions. 

2) No realitzar els reconeixements mèdics i proves de vigilància periòdica de 

l'estat de salut dels treballadors, conforme a la normativa sobre prevenció de 

riscs laborals, o no comunicar el seu resultat als treballadors afectats. 

3) No retre comptes, en temps i forma, a l'autoritat laboral, conforme a les 

disposicions vigents, dels accidents de treball esdevinguts i de les malalties 

professionals declarades quan tinguin la qualificació de greus, molt greus o 

mortals, o no dur a terme una investigació en cas que es produeixin danys a la 

salut dels treballadors o de tenir indicis que les mesures preventives són 

insuficients. 

4) No registrar ni arxivar les dades obtingudes en les avaluacions, controls, 

reconeixements, investigacions o informes als quals fan referència l'article 06, 

l'article 22 i l'article 23 de la Llei 31/1995, del 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscs Laborals. 

5) No comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball o la 

continuació dels treballs després d'efectuar alteracions o ampliacions 

d'importància, o consignar amb inexactitud les dades que s'han de declarar o 

omplir, sempre que es tracti d'una indústria qualificada per la normativa vigent 

com a perillosa, insalubre o nociva pels elements, processos o substàncies que 

es manipulin. 

6) L'incompliment de l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva 

que es derivi de l'avaluació dels riscs com a necessària. L'incompliment de 
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l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i de salut en el treball en cada projecte 

d'edificació i obra pública, en l'abast i la forma establerts en la normativa de 

prevenció de riscs laborals, així com l'incompliment de l'obligació esmentada, 

mitjançant alteracions, en frau de llei, en el volum de l'obra o en el nombre de 

treballadors. 

7) L'adscripció del treballador a llocs de treball en condicions que siguin 

incompatibles amb seus característica personals o dels que es trobin 

manifestament en estats o situacions transitòries que no responguin a les 

exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 

d'aquells a la realització de tasca sense considerar les seves capacitats 

professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, excepte si es tracta 

d'una infracció molt greu. 

8) L'incompliment de les obligacions en matèria de formació i informació suficient i 

adequada als treballadors referent als riscs del lloc de treball susceptibles de 

provocar danys per a la seguretat i salut sobre les mesures preventives 

aplicables, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

9) La superació dels límits d'exposició als agents nocius que, conforme a la 

normativa sobre prevenció de riscs laborals, origini risc de danys greus per a la 

seguretat i la salut dels treballadors, sense adoptar les mesures preventives 

adequades, excepte si es tracta d'una infracció molt greu. 

10) No adoptar les mesures previstes a l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscs 

Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels 

treballadors. 

11) L'incompliment dels drets d'informació, consulta i participació dels treballadors 

reconeguts en la normativa sobre prevenció de riscs laborals. 

12) No proporcionar la formació o els mitjans adequats per al desenvolupament de 

les seves funcions als treballadors designats per a les activitats de prevenció 

de i als delegats de prevenció. 

13) No adoptar els empresaris i els treballadors per compte propi que desenvolupin 

activitats en un mateix centre de treball, o els empresaris als quals fa referència 

l'article 24.4 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, les mesures de 

cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs 

laborals. 

14) No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i tots aquells 

que desenvolupin activitats, sobre els riscs i les mesures de protecció, 

prevenció i emergència. 
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15) No designar diversos treballadors per ocupar-se de les activitats de protecció i 

prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan 

sigui preceptiu. 

16) Les que suposin l'incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, 

sempre que tal incompliment creï un risc greu per a la integritat física o la salut 

dels treballadors afectats, especialment en matèria de: 

• Comunicació a l'autoritat laboral, quan legalment sigui procedent, de les 

substàncies, agents, físics, químics o biològics, o processos utilitzats en 

les empreses. 

• Disseny, elecció, instal·lació, disposició, utilització i manteniment dels 

llocs de treball, eines, maquinària i equips. 

• Prohibicions o limitacions respecte a operacions, processos i ús 

d'agents físics, químics i biològics en els llocs de treball. 

• Limitacions respecte al nombre de treballadors que puguin quedar 

exposats a determinats agents físics, químics i biològics. 

• Utilització de modalitats determinades de mostreig, mesura i avaluació 

de resultats. 

• Mesures de protecció col·lectiva o individual. 

• Senyalització de seguretat, etiquetatge i envasament de substàncies 

perilloses, sempre que es manipuli o s'utilitzi en el procés productiu. 

• Serveis o mesures d'higiene personal. 

• Registre dels nivells d'exposició a agents físics, químics i biològics, 

llistes de treballadors exposats i expedients mèdics. 

17) La falta de netedat del centre o lloc de treball, quan sigui habitual o quan se'n 

derivin riscs per a la integritat física i la salut dels treballadors. 

18) L'incompliment de l'haver d'informar els treballadors designats per ocupar-se de 

les activitats de prevenció o, si procedeix, al servei de prevenció extern, sobre 

la incorporació a l'empresa de treballadors amb relacions temporals de treball, 

de durada determinada o proporcionats per empreses de treball temporal. 

19) No facilitar al servei de prevenció l'accés a la informació i documentació 

assenyalats en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de la Llei 

de Prevenció de Riscs Laborals. 

20) No sotmetre, en els termes reglamentàriament establerts, el sistema de 

prevenció de l'empresa al control d'una auditoria o avaluació externa quan no 

s'hagi concertat el servei de prevenció amb una entitat especialitzada aliena a 

l'empresa. 
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21) Facilitar a l'autoritat laboral competent, les entitats especialitzades que actuïn 

com a serveis de prevenció aliens a les empresa, les persones o les entitats 

que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les 

empreses o les entitats acreditades per desenvolupar i certificar la formació en 

matèria de prevenció de riscs laborals, dades de forma o amb continguts 

inexactes, ometre els que s'haurien de consignar, així com no comunicar 

qualsevol modificació de les seves condicions d'acreditació o autorització. 

22) Incomplir les obligacions derivades d'activitats corresponents a serveis de 

prevenció externs, d'acord amb la normativa aplicable. 

Infraccions molt greus: 

1) No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i 

la salut dels treballadors durant els períodes d'embaràs i de lactància. 

2) No observar les normes específiques en matèria de protecció de la seguretat i 

la salut dels menors. 

3) No paralitzar ni suspendre de manera immediata, a requeriment de la Inspecció 

de Treball i Seguretat Social, els treballs que es realitzin sense observar la 

normativa sobre prevenció de riscs laborals i que, a criteri de la Inspecció, 

impliquin l'existència d'un risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels 

treballadors, o reemprendre els treballs sense haver solucionat prèviament les 

causes que van motivar la paralització. 

4) L'adscripció dels treballadors a llocs de treball en condicions que siguin 

incompatibles amb les seves característiques personals conegudes o que es 

trobin manifestament en estat o situacions transitòries que no responguin a les 

exigències psicofísiques dels respectius llocs de treball, així com la dedicació 

d'aquests a la realització de tasques sense tenir en compte les seves 

capacitats professionals en matèria de seguretat i salut en el treball, sempre es 

derivi un risc greu i imminent per a la seva seguretat i la seva salut. 

5) Incomplir el deure de confidencialitat en l'ús de dades relatives a la vigilància 

de la salut dels treballadors, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 22 

de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

6) Superar els límits d'exposició als agents nocius que, d'acord amb la normativa 

sobre prevenció de riscs laborals, originin riscs de danys per a la salut dels 

treballadors sense adoptar les mesures preventives adequades, quan es tracti 

de riscs greus i imminents. 

7) No adoptar, per part dels empresaris i dels treballadors per compte propi que 

desenvolupin activitats en un mateix centre de treball, les mesures de 
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cooperació i coordinació necessàries per a la protecció i prevenció de riscs 

laborals, quan es tracti d'activitats reglamentàriament considerades com a 

perilloses o amb riscs especials. 

8) No informar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, i aquells que 

desenvolupin activitats en ell, sobre els riscs i les mesures de protecció, 

prevenció i emergència, quan es tracti d'activitats reglamentàriament 

considerades com a perilloses o amb riscs especials. 

9) Les accions o omissions que impedeixin l'exercici del dret dels treballadors a 

paralitzar la seva activitat o en els casos de risc greu i imminent, en els termes 

previstos a l'article 21 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 

10) No adoptar qualsevol tipus de mesures preventives aplicables a les condicions 

de treball en execució de la normativa sobre prevenció de riscs laborals de les 

quals no es derivi un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

11) Exercir el servei de prevenció sense comptar amb la preceptiva acreditació o 

autorització, fer-ho quan aquesta hagi estat suspesa o s'hagi extingit, quan hagi 

caducat l'autorització provisional, o quan l'actuació excedeixi de les 

capacitacions de l'acreditació. Aquesta normativa es dirigeix a les entitats 

especialitzades que actuïn com serveis de prevenció aliens a les empreses, les 

persones o entitats que desenvolupin l'activitat d'auditoria del sistema de 

prevenció de les empreses o a les que desenvolupin i certifiquin la formació en 

matèria de prevenció de riscs laborals. 

12) Mantenir vincles comercials, financers o de qualsevol altre tipus, diferents de 

les pròpies activitats de prevenció de riscs, entre les entitats especialitzades 

que actuïn com a serveis de prevenció aliens, o les persones o entitats 

auditores i les empreses auditades o concertades. També serà considerat 

infracció greu el certificar activitats no desenvolupades en la seva totalitat. 

 

10. SIGNATURA DE L’AUTOR  

 

Sabadell, desembre de 2015 

L’autor del Plec de Condicions Tècniques de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

JORDI GALLART RUBIO
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1. INTRODUCCIÓ 

D’acord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, s’inclou en 

el present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat 

amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla s’ha realitzat partint de la relació de partides 

d’obra del present projecte i del seu amidament. 

En el present annex es descriu el Control de Qualitat per a l’execució de les obres. S’hi 

assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs 

a realitzar. 

Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents: 

• Control del material 

• Control geomètric 

• Control d’execució 

2. METODOLOGIA 

Aquest Pla de Control de Qualitat ha de proporcionar les eines que permetin verificar 

la qualitat dels materials i l’execució dels treballs a l’obra. 

Tanmateix, no es suficient, i en l’obra s’ha de complementar amb tota la informació 

necessària que es requereixi, i que ha de ser lliurada pel contractista, com 

homologacions, certificats del fabricant, fitxes tècniques, etc.... 

�

3. UNITATS MÉS IMPORTANTS EN EL CONTROL DE QUALITAT

Pel que fa a les unitats d’obra en més importància respecte al control de qualitat són 

tots aquells treballs necessaris per al ferm nou i obres de fàbrica. 

Les unitats d’obra de major importància respecte al control de qualitat són: 

• Ferms 

• Àrids 

• Regs 

• Estructures 

Un estudi detallat del control de qualitat a portar a terme durant la construcció de la 

millora queda fora de l’àmbit de redacció d’aquest projecte acadèmic, però malgrat 

això s’intenta donar un pressupost global del pla de control de qualitat per a tota l’obra 

considerant totes aquelles partides i unitats d'obra existents.
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4. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 49.183,47 € 

(QUARANTA-NOU MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS, el que suposa un 0,90% 

respecte al pressupost d’execució per contracte (sense IVA) de l’obra. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA (sense IVA) 

5.473.296,53 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DEL P.C. QUALITAT (sense IVA) 

49.183,47 € 

PERCENTATGE ........ 0,90%
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1. INTRODUCCIÓ 

La justificació de preus d’aquest Projecte constructiu de la variant BP-2151 a l’alçada 

de Sant Pere de Riudebitlles, es basa en el banc de preus de BEDEC del 2013, 

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 aquests 

aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 

funció dels aspectes abans esmentats. 

D’altra banda, per ser el pressupost total superior a 600.000 € (IVA inclòs) s’aplica un 

percentatge d’increment del 0,00 %. 

Per raons d’ubicació de l’obra, i atès que aquesta es troba a la comarca de l’Alt 

Penedès, serà d’aplicació un percentatge d’increment novament del 0,00%.. 

2. LLISTAT CORRESPONENT A LA JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En l’Apèndix que ve a continuació, s’adjunten els llistats que corresponen a la 

justificació de preus i que s’han obtingut a través del programa TCQ a través del qual 

s’ha realitzat el pressupost del present projecte constructiu.
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

 

Tot seguit es detalla el pressupost per al coneixement de l’administració del Projecte 

constructiu de la variant de la carretera BP-2151 a l’alçada de Sant Pere de 

Riudebitlles: 

Pressupost d'Execució Material .................... ..................... 4.599.408,85 € 

Despeses generals(13%) ......................................................... 597.923,15 € 

Benefici industrial (6%) ............................................................. 275.964,53 € 

Pressupost d'Execució per Contracte (Sense IVA) ... ....... 5.473.296,53 € 

Control de Qualitat ...................................................................... 49.183,47 € 

Expropiacions ........................................................................... 211.932,86 € 

Total sense IVA ................................... ................................. 5.734.412,86 € 

IVA (21%)................................................................................ 1.204.226,70 € 

Pressupost per al Coneixement de l'Administració... ....... 6.938.639,56 € 

El pressupost per al coneixement de l'administració puja a la quantitat de: 

(SIS MILIONS NOU-CENTS TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS TRENTA-NOU EUROS 

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS D’EURO) 
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1. INTRODUCCIÓ 

En l’Annex 05 – Estudi d’alternatives, es va realitzar un anàlisis econòmic de l’obra 

exhaustiu. Mitjançant aquest estudi es van obtenir les variables econòmiques per a 

poder comparar econòmicament les diferents alternatives. 

Un cop escollida l’alternativa i redactat el projecte, es coneixen, de forma més precisa, 

els amidament, partides d’obra, materials utilitzats, etc., i per tant tenim un pressupost 

molt més precís. Per això, es creu interessant realitzar de nou un anàlisis econòmic. 

D’aquesta manera, seguint el mateix patró i els mateixos criteris, es possible conèixer 

l’any de recuperació de la inversió i el TIR real de l’obra. 

 

2. ESTUDI ECONÒMIC 

 

2.1 Introducció 

S’analitza la rendibilitat econòmica de l’obra d’acord amb les característiques 

corresponents d’aquesta. A l’anàlisi de rendibilitat s’inclouen només els costos i 

beneficis primaris, que han estat extrets del pressupost del projecte.  

L’any de posada en servei de la nova variant és l’any 2018, per la qual cosa tots els 

valors i costos referits estan actualitzats a aquest any. 

 

2.2 Costos 

2.2.1 Costos de la inversió 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha considerat la vida útil de la nova infraestructura 

de 30 anys. Els costos d’inversió seran doncs els recursos consumits durant aquests 

30 anys, tant els deguts a la inversió inicial com els corresponents a les despeses per 

manteniment i rehabilitació de la via. 

Aquests són els costos corresponents al Pressupost d’Execució per Contracta (PEC) 

descomptant el 21% d’IVA per ser aquesta quantitat una transferència i no una 

mobilitat de recursos, i afegint el cost de les expropiacions. Així doncs, els costos 

d’inversió inicial responen a la següent expressió: 

Cost Obra = PEC(sense IVA) + Expropiacions. 

On: 

PEC = PEM + despeses generals (13% PEM) + benefici industrial (6% PEM) 
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PEM = Pressupost per Execució Material 

Lògicament, la inversió inicial és el cost de major volum, i ha estat quantificada en els 

annexes anteriors. 

Pressupost d'Execució Material .................... ..................... 4.599.408,85 € 

Despeses generals(13%) ......................................................... 597.923,15 € 

Benefici industrial (6%) ............................................................. 275.964,53 € 

Pressupost d'Execució per Contracte (Sense IVA) ... ....... 5.473.296,53 € 

Control de Qualitat ...................................................................... 49.183,47 € 

Expropiacions ........................................................................... 211.932,86 € 

Cost de l’obra sense IVA .......................... ........................... 5.734.412,86 € 

 

En la taula anterior podem comprovar com s’ha modificat el cost de l’alternativa 

projectada, degut a que els costos calculats en l’annex 5 eren orientatius. 

 

2.2.2 Beneficis monetaris primaris o directes 

El MOPU proposa dos mètodes diferents per a l'avaluació de les despeses de 

rehabilitació i conservació. En aquest estudi s’ha utilitzat el mètode que tracta 

independentment les despeses de conservació de les de rehabilitació diferenciant els 

casos de carretera d’una o dues calçades. Aquests costos no difereixen dels que han 

estat calculat a l’Annex 5: 

Anys Cost / Km 

1    2.136,45 

2 10 18 26 2.441,26 

3 11 19 27 2.747,48 

4 12 20 28 3.052,28 

5 13 21 29 3.357,08 

6 14 22 30 3.661,88 

7 15 23  3.968,11 

8 16 24  4.272,90 

9 17 25  144.566,85 
 
      Taula A21.1. Costos de conservació i rehabilitació per Km. 

2.3 Beneficis generats 

Els beneficis d’un projecte d’inversió de carreteres estan constituïts per la reducció 

dels costos generalitzats del transport que es donen a l'efectuar l'actuació. S'obtenen, 
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per a cada any, com la diferència entre els costos generals del transport en la situació 

actual i cada una de les alternatives. Els components del cost del transport són els 

següents: 

• Costos de funcionament dels vehicles 

• Costos del temps de recorregut 

• Cost dels accidents 

Com l’alternativa projectada no varia de l’alternativa que es proposa a l’annex 5, els 

costos generals del transport i els beneficis respecte la situació actual es mantenen 

constants: 

 
Costos del transport Situació actual Variant Beneficis 

Costos de 
funcionament 

40.189.962,78 32.638.223,80 7.551.738,98 

Costos de temps de 
recorregut 

81.066.442,70 49.564.944,96 31.501.497,74 

Cost dels accidents 13.695.521,04 11.386.360,28 2.309.160,76 

TOTAL: 134.951.926,52 93.589.529,04 41.362.397,48 

 
Taula A05.22. Costos generals del transport i beneficis respecte la situació actual en €. 

2.4 Costos i beneficis nets 

Una vegada determinats els costos i beneficis que impliquen la realització d’aquesta 

obra, és necessari realitzar un anàlisis econòmic per a determinar quina és la 

rendibilitat de l’obra. La determinació de la rendibilitat econòmica es realitza per 

comparació, al llarg de la vida útil del projecte, dels seus costos i beneficis respecte a 

la situació actual, que han sigut avaluats amb anterioritat, obtenint-se un flux net 

monetari:  

 

Any Cost anual 
net (CAN) 

Benefici 
anual net 

(BAN) 

Flux net 
monetari 

anual  

Flux net 
monetari 
acumulat  

0 5.423.594,13 0,00 -5.423.594,13 -5.423.594,13 

1 -53,41 1.019.569,17 1.019.622,58 -4.403.971,55 

2 -61,03 1.040.008,48 1.040.069,51 -3.363.902,04 

3 -68,68 1.060.729,71 1.060.798,39 -2.303.103,65 

4 -76,30 1.082.014,79 1.082.091,09 -1.221.012,56 

5 -83,92 1.103.581,78 1.103.665,70 -117.346,86 

6 -91,54 1.125.712,62 1.125.804,16 1.008.457,31 
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7 -99,21 1.148.266,34 1.148.365,55 2.156.822,86 

8 -106,83 1.171.101,99 1.171.208,82 3.328.031,68 

9 -3.614,17 1.194.642,43 1.198.256,60 4.526.288,28 

10 -61,03 1.218.464,80 1.218.525,83 5.744.814,11 

11 -68,68 1.242.851,01 1.242.919,69 6.987.733,81 

12 -76,30 1.267.660,11 1.267.736,41 8.255.470,21 

13 -83,92 1.293.033,04 1.293.116,96 9.548.587,18 

14 -91,54 1.318.969,82 1.319.061,36 10.867.648,54 

15 -99,21 1.345.329,49 1.345.428,70 12.213.077,23 

16 -106,83 1.372.252,99 1.372.359,82 13.585.437,06 

17 -3.614,17 1.399.599,38 1.403.213,55 14.988.650,60 

18 -61,03 1.427.650,57 1.427.711,60 16.416.362,20 

19 -68,68 1.456.265,60 1.456.334,28 17.872.696,48 

20 -76,30 1.485.303,52 1.485.379,82 19.358.076,30 

21 -83,92 1.515.046,24 1.515.130,16 20.873.206,46 

22 -91,54 1.545.352,80 1.545.444,34 22.418.650,80 

23 -99,21 1.576.223,21 1.576.322,42 23.994.973,22 

24 -106,83 1.607.798,42 1.607.905,25 25.602.878,47 

25 -3.614,17 1.639.937,47 1.643.551,64 27.246.430,11 

26 -61,03 1.672.781,33 1.672.842,36 28.919.272,47 

27 -68,68 1.706.189,03 1.706.257,71 30.625.530,18 

28 -76,30 1.740.301,53 1.740.377,83 32.365.908,01 

29 -83,92 1.775.118,84 1.775.202,76 34.141.110,77 

30 -91,54 1.810.640,95 1.810.732,49 35.951.843,26 
 

Taula A21.2. CAN, BAN i fluxos nets monetaris de la variant. 
 

2.5 Costos i beneficis nets actualitzats 

En aquest apartat es procedeix al càlcul de costos i beneficis actualitzats per cada any 

de vida útil de l’obra amb una taxa d’actualització del 6%, que es el que s’agafa per la 

resta de manuals del sector del transport a España. 

 

Any CAN 
actualitzat 

BAN 
actualitzat 

Flux net 
monetari 

anual 
actualitzat 

Flux net 
monetari 
acumulat 
actualitzat 

0 5.423.594,13 0,00 -5.423.594,13 -5.423.594,13 

1 -50,39 961.857,71 961.908,10 -4.461.686,03 

2 -54,32 925.603,85 925.658,16 -3.536.027,87 

3 -57,67 890.609,12 890.666,79 -2.645.361,09 
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4 -60,44 857.057,06 857.117,49 -1.788.243,59 

5 -62,71 824.660,51 824.723,22 -963.520,38 

6 -64,53 793.582,98 793.647,51 -169.872,87 

7 -65,98 763.662,70 763.728,68 593.855,81 

8 -67,03 734.763,87 734.830,90 1.328.686,72 

9 -2.139,22 707.107,02 709.246,24 2.037.932,96 

10 -34,08 680.384,38 680.418,46 2.718.351,42 

11 -36,18 654.718,41 654.754,59 3.373.106,01 

12 -37,92 629.988,24 630.026,16 4.003.132,16 

13 -39,34 606.224,35 606.263,69 4.609.395,86 

14 -40,49 583.381,62 583.422,11 5.192.817,97 

15 -41,40 561.358,99 561.400,39 5.754.218,35 

16 -42,05 540.182,29 540.224,34 6.294.442,70 

17 -1.342,17 519.761,41 521.103,58 6.815.546,28 

18 -21,38 500.168,51 500.189,89 7.315.736,18 

19 -22,70 481.314,73 481.337,43 7.797.073,60 

20 -23,79 463.124,66 463.148,45 8.260.222,05 

21 -24,69 445.659,04 445.683,72 8.705.905,77 

22 -25,40 428.843,28 428.868,68 9.134.774,46 

23 -25,97 412.650,92 412.676,89 9.547.451,35 

24 -26,38 397.091,72 397.118,10 9.944.569,45 

25 -842,10 382.103,19 382.945,28 10.327.514,73 

26 -13,42 367.694,11 367.707,53 10.695.222,26 

27 -14,24 353.808,92 353.823,17 11.049.045,43 

28 -14,93 340.455,44 340.470,36 11.389.515,79 

29 -15,49 327.610,14 327.625,63 11.717.141,42 

30 -15,94 315.250,93 315.266,87 12.032.408,29 
 

Taula A21.3. CAN, BAN i fluxos nets monetaris actualitzat de la variant. 
 

Ja podem apreciar que als 7 anys es recupera la inversió inicial. 

 

3. INDICADORS ECONÒMICS 

Els resultat de d’aquest anàlisi cost-benefici són un seguit d’indicadors econòmics a 

partir dels quals es pot avaluar la viabilitat i també la rendibilitat del projecte. N’hi ha de 

diferents tipus però en el present projecte només s’empraran els que fan referència al 

VAN, la relació Benefici/Cost, el PRI i la TIR. 

3.1 VAN 
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El VAN és el Valor Actualitzat Net o diferència entre el benefici actualitzat net i el cost 

actualitzat net, actualització que de forma estàndard es fa amb un percentatge del 6 %. 

La fórmula que cal utilitzar en la seva determinació és: 

 VAN = BAN – CAN = � � � ����
(	
�)���

��

��	
 

3.2 Benefici/Cost 

Es tracta d’un indicador molt simple però que de forma molt ràpida presenta els 

beneficis de la construcció de la carretera. Aquest indicador es defineix com la relació 

entre benefici actualitzat net i el cost actualitzat net segons l’expressió: 

 B / C = BAN / CAN = � � � �
(	
�)���

��

��	
 / � � � �

(	
�)���
��

��	
 

3.3 PRI 

PRI és l’abreviació de Període de Recuperació de la Inversió definit com aquell any per 

al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala i/o supera els costos 

actualitzats. El PRI és el període de temps mínim per al qual es compleix la 

desigualtat: 

 PRI = j � � � �
(	
�)���

�

��	
 = � � � �

(	
�)���
�

����
  essent t l’any considerat 

3.4 TIR 

Aquest últim indicador dóna la Taxa Interna de Rendibilitat del Projecte, que és 

totalment independent de la taxa d’actualització. Pot definir-se com aquella taxa 

d’actualització per a la que el VAN es fa 0 al final de la vida útil, o el que és el mateix: 

 TIR = r � � � �
(	
�)���

��

��	
 = � � � �

(	
�)���
��

����
   

3.5 Rendibilitat del projecte 

En general, per a que el projecte sigui rendible econòmicament, és necessari que 

s’acompleixin les quatre següents condicions: 

- VAN ≥ 0 

- B/C ≥ 1 

- PRI ≤ n 
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- TIR ≥ r 

S’adjunten a continuació els valors que s’obtenen en aquest projecte: 

CAN BAN VAN B/C PRI TIR 

5.418.271,80 17.450.680,09 12.032.408,29 3,220710 7 20,68% 
 

Taula A.21.4 Anàlisi de rendibilitat econòmica del projecte 

Els valors presentats a la taula anterior, mostren que la inversió en aquesta carretera 

és clarament rendible, doncs en el setè any es recupera la inversió. Utilitzant aquest 

cop costos reals de l’obra, es comprova com el període de recuperació es veu 

desafavorit en dos anys, ja que passa de 5 a 7 anys.  

També es veu com el B/C empitjora respecte l’Annex 5, tot i que segueix presentant 

una xifra més que positiva.  

De la mateixa manera es comporta el TIR. Aquest es veu disminuït a l’utilitzar valors 

reals del pressupost però segueix sent una xifra més que favorable: si consideréssim 

un tipus d’actualització del 20,68%, es recuperaria la inversió just al final de la seva 

vida útil. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex fotogràfic és resultat de les visites de camp realitzades a la zona 

objecte de l’estudi. En aquesta visita s’ha procedit a realitzar fotografies de la situació 

actual de la BP-2151, de les zones d’inici i finals de la nova variant, així com de 

diversos punts de l‘entorn de l’estudi i alguns dels serveis afectats. 

A continuació s’adjunta un recull de les fotografies i una breu descripció de les 

mateixes. 

Al final de l’annex s’adjunta l’apèndix 1, amb un plànol amb la ubicació de les diferents 

fotografies realitzades. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

 

 

Figura A22.1. Interseccions semafòriques en la travessera de la BP-2151 a 
Sant Pere de Riudebitlles. 

 
 

 

Figura A22.2. Passos zebra presents en la travessera. 
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Figura A22.3. Negocis existents en l’actual travessera. 
 

 

 

2. TRAÇA DE LA FUTURA VARIANT 

 

 

 
Figura A22.4. Emplaçament de la rotonda 1, sentit Torrelavit. 
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Figura A22.5. Emplaçament de la rotonda 2, sentit Sant Pere de Riudebitlles 

 

 
Figura A22.6. Camí que continua el carrer Serra d’Or on creuarà la variant 
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Figura A22.7. Camí del Pla a prop d’on es creuarà amb la variant 

 

 
Figura A22.8. Zona d’ocupació temporal per a la ubicació de les instal·lacions d’obra 
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Figura A22.9. Zona d’ocupació temporal per a apilaments de material 

 

 
Figura A22.10. Servei afectat de mitja tensió (LMT 2). 
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Figura A22.11. Servei afectat de mitja tensió (LMT 1). 
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Figura A22.12. Servei afectat de telefonia  (LT 1). 
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Figura A22.13. Servei afectat de baixa tensió (LBT 1). 
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SITUACIÓ DE LES FOTOGRAFIES 
 

 

 

 

 




