
 

 

 

PROJECTE  
 
Títol 

PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. 

DESDOBLAMENT DE LA C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL 

REVELL. PK 202+300 AL 203+500. T.M. ESPINEVES - ARBÚCIES 

 
Codi 

722-PRO-CA-5505 

 

Tutor intern 

Eduardo Fernández de Vilalta  

 
Tutor extern 

Pedro Maqueda Suñer  

 

Data 

Febrer 2011 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLANOLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

   









































































































































































































































































 

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  
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RESUM: 

L'eix Transversal, anomenat també carretera C-25, és l'eix viari que travessa el territori 
català per l'interior, dibuixant una diagonal de sud-oest a nord-est del país. Es va 
inaugurar l’any 1997 i immediatament va esdevenir la primera gran infraestructura viària 
que connectava l’interior de Catalunya sense passar per Barcelona.  

Al llarg dels 155 quilòmetres del seu recorregut, l’Eix Transversal (C-25), vertebra les 
comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les comarques centrals i Girona. En 
l’actualitat, hi ha un total de 10,2 Km que tenen característiques d’autovia, la resta de 
trams són d’un sol carril per sentit i hi transiten una gran quantitat de vehicles, i sobretot 
vehicles pesants. 

Per això l’any 2006 es va plantejar el desdoblament dels 145 km restants de la via, per tal 
de reduir-ne l’accidentalitat, augmentar-ne la velocitat i millorar d’aquesta manera la 
connexió intercomarcal i les connexions de llarg recorregut entre Lleida i Girona (i, per 
tant, amb França). 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en buscar una solució per al desdoblament de la C-
25 entre el PK 202+300 i el PK 203+500, concretament al Coll del Revell (T.M. 
Espinelves – Arbúcies). Per aquest motiu s’ha dut a terme un anàlisis multicriteri de 
diferents alternatives per tal de buscar una solució, tot tenint en compte els condicionants 
existents, que principalment són la orografia del terreny i el traçat existent. 

Les diferents alternatives bàsicament estan centrades en buscar una solució pel que 
respecta a l’enllaç del coll del Revell. La solució adoptada, un cop realitzat l’anàlisi 
multicriteri, consisteix en resoldre l’enllaç mitjançant un pas superior.  

A més de definir estructuralment el pas superior, en aquest projecte es defineixen 
aspectes com el moviment de terres associat, els sistemes de drenatge longitudinal i 
transversal, l’esplanada i ferms, la senyalització vertical i horitzontal i les mesures 
correctores per tal de restaurar el medi. 

El projecte constructiu es troba dividit en quatre parts. Dos primers toms que recullen la 
memòria i els annexes on queden definits tots els aspectes relatius al desdoblament. Un 
segon tom que conté els plànols que defineixen gràficament les solucions adoptades i un 
darrer tom que conté el plec de prescripcions tècniques i el pressupost final del projecte 
constructiu. 

Finalment dir que les solucions adoptades en aquest projecte s’han desenvolupat sempre 
tenint en compte els aspectes com ara aspectes socials, aspectes ambientals i a la 
vegada s’ha procurat que la solució sigues econòmicament factible. 
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 

L’objecte del present document, extracte del Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament 

C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies, és la 

definició de les actuacions a dur a terme a la carretera C-25 en el tram esmentat. 

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

circulació, excepte en alguns trams de pendent pronunciada en el que existeix carril lent.  

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

interferències amb els vehicles que hi circulen seran especialment conflictives en els enllaços, així 

com en les tasques de condicionament de la calçada actual. 

2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

2.1. Introducció 

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

l'interior, dibuixant una diagonal de sud-oest a nord-est. La via enllaça amb l'A-2, la CARRETERA 

C-16- i la CARRETERA C-17, entre altres vies d'importància, i connecta les poblacions de Cervera 

(Segrià), Manresa (Bages), Vic (Osona) fins a Vilobí d'Onyar (Selva), a l'alçada de L'AP-7 i de la N-

II en direcció a Girona.  

 

Figura 2.1. Situació geogràfica de l’Eix transversal 

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

infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense passar per Barcelona.  

infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense passar per Barcelona.  

Al llarg dels 155 quilòmetres del seu recorregut, l’Eix Transversal (C-25), entre Cervera i l’N-II a 

Riudellots de la Selva, vertebra les comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les comarques 

centrals i Girona. En l’actualitat, tenen característiques d’autovia els trams de Cervera a les 
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Oluges, el tram de circumval·lació de Manresa i el tram comú amb la xarxa arterial de Vic, en total, 

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

km enumerats anteriorment) i hi transiten una gran quantitat de vehicles pesants. 

2.2. Objectiu del desdoblament 

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

carretera que actualment funciona a nivell de servei D, considerat l’últim nivell admissible (amb un 

percentatge de temps de demora d’entre 65-80 i un a velocitat mitjana de recorregut d’entre 60 i 70 

km/h). 

2.3. Context històric de la infraestructura 

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

Catalunya, ja va tenir en compte la construcció de l’Eix Transversal. No va ser fins als anys 80 

quan és va aprovar definitivament la construcció d’aquesta infraestructura.  

La carretera quedà definitivament inaugurada el 12 de desembre de 1997, amb l'obertura del tram 

comprès entre les poblacions de Santa Maria d'Oló i Vic, després de 4 anys i de 12 inauguracions 

parcials, la primera de les quals havia estat el 22 de maig de 1993 en el tram Santa Coloma de 

Farners-Brunyola. La seva construcció va anar a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual és 

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

via ràpida que volia descongestionar el trànsit que circulava de banda a banda de Catalunya sense 

haver de passar per la regió metropolitana de Barcelona, de bon començament es va construir 

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

en què la via presenta tres carrils (amb un de central destinat a l'avançament de vehicles lents 

però que poden utilitzar els vehicles del sentit contrari per a avançar). 

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

de les de més alta sinistralitat de tot Catalunya. En els 7 primers anys es van produir 120 morts en 

accidents que, atès el caràcter de via ràpida, eren en la seva major part col·lisions frontals. La 

velocitat màxima és de 100 km / h, fins i tot en zones muntanyoses i no té corbes tancades i 

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

circulen i perillós per als conductors.  

L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament per convertir-lo en autovia. Les obres, que 

es finançaran mitjançant l'anomenat peatge a l'ombra. Aquesta fórmula consisteix en que la 

concessionària assumeix el cost de l’obra però durant el període de concessió la Generalitat li 

pagarà un cànon en funció dels vehicles que hi transitin. 

2.4. Anàlisis de la infraestructura. 

2.4.1. Dades de mobilitat 

Les intensitats de trànsit l’any 2004 oscil·len entre els 6.803 veh/dia del tram més proper a Cervera 

i els 17.129 a la Ronda de Vic. El tram Cervera-Manresa té una IMD sensiblement inferior als 
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trams Manresa-Vic-Riudellots. El percentatge de vehicles pesats és molt alt i supera llargament el 

30% al tram Cervera-Manresa. A la resta del traçat se situa sobre el 20-25%. Al pas per les àrees 

urbanes de Vic i Manresa, s’observa un augment de la IMD degut al trànsit local de vehicles 

lleugers que fa baixar el percentatge de vehicles pesats. Al tram comú de la C-17 i la C-25 a Vic 

(3+3), la IMD arriba a 27.024 l’any 2004. 

Distribució mensual del trànsit en 3 punts representatius: 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Comportament del trànsit 

2.5.1. Trànsit a la situació actual 

 Vehicles lleugers Vehicles pesants Total 

IMD (veh/dia) 9.772 2.934 12.707 

Veh-km/dia 1.511.557 453.900 1.965.457 

2.5.2. Repartiment modal 

El DPTOP ha anunciat que té previst a llarg termini la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari, 

una nova línia amb característiques d’Alta Velocitat que servirà el corredor Lleida-Cervera-

Igualada-Manresa-Vic-Girona, amb una nova penetració central Manresa-Barcelona. La seva 

entrada en servei tindrà una certa influència en la mobilitat dels viatgers. 

2.5.3. Xarxa futura 

Per preveure el futur de la nova infraestructura, a banda del propi Eix Transversal, també s’ha de 

tenir en compte l’entrada en servei d’altre eixos viaris significatius presentats en el nou Pla 

d’Infraestructures de Transport. 

- L’Eix Vic-Olot (túnel de Bracons) juntament amb l’autovia 

Figueres-Olot. 

-  La connexió entre Abrera i Viladecavalls de l’autovia N-II amb 

l’autopista C-16  

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

G
en

er

F
eb

re
r

M
ar

ç

A
br

il

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

A
go

st

S
et

em
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

em
br

e

D
es

em
br

e

Tram Cervera-Manresa (Rajadell)

Tram Manresa-Vic (Fontfreda)

Tram Vic-Riudellots (T. St Julià)

Figura 2.2. Distribució mensual del transit en tres punts de la C-25 

Horitzons de càlcul on es
considera l’entrada en servei
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2030

Horitzons d’entrada en servei dels nous eixos

viaris previstos al PCC
(Només s’inclouen autopistes i vies preferents, i els condicionaments de

carreteres que influeixen en l’Eix Transversal)
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- La nova autopista Tarragona-Montblanc-Tàrrega.  

- El condicionament de la C-37 entre Montblanc, Igualada i Manresa  

- El condicionament de l’Eix prepirinenc C-26.  

- La nova xarxa ferroviària prevista.  

2.5.4. Previsió de la mobilitat 

El trànsit de vehicles lleugers va anant evolucionat entre 1999 i 2004 a un ritme mitjà del 3,5%-

3,8% al tram Cervera-Manresa mentre que els trams Manresa-Vic i Vic-Riudellots han crescut el 

doble. Els creixements s’han moderant generalment al llarg dels darrers anys, tot i que les taxes 

són encara molt altes. 

Aquests creixements tan alts, molt superiors al creixement del trànsit en altres carreteres 

catalanes, són deguts a que la C-25 ha obert un corredor viari nou aconseguint IMDs de 4.200-

10.000 VL i 2.500-3.000 VP (a les Rondes de Manresa i Vic es superen els 15.000 vehicles). 

Prospectiva vehicles lleugers 

El gràfic següent mostra l’evolució de la mobilitat obligada intermunicipal entre 1981 i 2031.  

 

Figura 2.3. Evolució de la mobilitat obligada 

Prospectiva mercaderies 

Gràficament, vehicles pesants generats i atrets. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

Memòria Pàgina | 11  

 

 

Figura 2.4. Evolució de la mobilitat dels vehicles pesants 

Com ja s’ha dit, el maig de 2007 la Generalitat va anunciar que adjudicava el desdoblament de la 

C-25 i la seva posterior concessió durant 33 anys.  

El desdoblament es dividirà en tres trams. El tram objecte d’aquest projecte es troba en el tram 3. 

Vic – Caldes de Malavella. 

El subtram objecte d’estudi comprèn tot el tram corresponent a l’enllaç del Coll del Revell, entre els 

PK 202+300 fins al PK 203+500, té una longitud de 1,2 km.  

 

Figura 2.5. Zona de projecte 

El tram de la C-25 objecte del present projecte discorre a través d’una zona d'orografia molt 

accidentada. El seu perfil longitudinal presenta una pujada en el primers metres , entre la cota 790 

del punt inicial i la cota 809.4 del punt relatiu del túnel de Coll de Revell (P.K. 202+900); de 

manera que aquesta cota és la màxima absoluta del tram. A partir d’aquest punt torna a baixar, 

amb la única interrupció d’algunes petites rampes intercalades, fins a la part final d'aquest tram 

(P.K. 203+500) on la carretera passa a la cota 775 m.  
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En general, els radis mínims en planta són equivalents o superiors a 450 m, la pendent màxima és 

del 6%. La orografia complicada de la zona fa que ens trobem un gran nombre de túnels i 

viaductes al llarg de tota la C-25. En el tram d’estudi, concretament trobem: 

TÚNEL SITUACIÓ LONGITUD OBSERVACIONS 

Revell P.K.202,9 79 m Túnel artificial 

 

DENOMINACIÓ SITUACIÓ TIPOLOGIA 

Coll de Revell P.K.202,9 Glorieta elevada 

3. CONDICIONANTS 

Els principals condicionants de l’actuació són els següents: 

- Paràmetres de disseny 

- Infrastructura existent 

- Manteniment del trànsit durant les obres 

- Criteris normatius 

- Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Condicionat ambiental 

Paràmetres de disseny 

La velocitat de projecte és de 100 km/h. 

Infrastructura existent 

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

projecte constructiu s’han d’orientar a aprofitar al màxim possible la infraestructura existent, per la 

qual cosa l’actual C-25 constitueix el condicionant més important de l’actuació. 

Aquesta carretera influeix decisivament en la definició dels paràmetres dels eixos de traçat (en 

planta i alçat), en l’amplada de la mitjana (per a poder aprofitar passos superiors existents), en la 

tipologia dels viaductes i d’altres obres de fàbrica (per la proximitat dels existents), etc. 

Manteniment del trànsit durant les obres 

Les solucions han de ser compatibles amb el manteniment del trànsit tant a la C-25, com a les 

carreteres transversals interceptades. S’han de considerar tots els desviaments provisionals 

necessaris.  

Criteris normatius 

La carretera actual va ser projectada a principis dels anys noranta, seguint els criteris de la 

normativa vigent en aquell moment. Els criteris actuals són més restrictius en general. 

El compliment rigurós de la normativa actual implicaria uns sobrecostos que en molts casos no 

estarien justificats, pel fet de deixar d'aprofitar la infrastructura actual. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

Memòria Pàgina | 13  

 

Així, per exemple, tot i que la velocitat de projecte és de 100 km/h s’admet que, puntualment, les 

característiques de l’autovia (paràmetres de traçat, etc.), siguin inferiors, tot i que mai menors de 

les corresponents a 80 km/h. 

Igualment, cal admetre certa flexibilitat en les longituds dels ramals d’enllaç, en les distàncies entre 

enllaços consecutius i en altres criteris normatius, en àrees de reduir el volum d'obra nova a 

realitzar. 

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

tot i que no van ser projectades amb la normativa vigent actualment (instrucció de formigó EHE, 

instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera IAP, etc.). 

Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

En general, les obres de drenatge es definiran tenint en compte els criteris actuals de l’Agència 

Catalana de l’Aigua (ACA), substituint les obres de la carretera existent que no compleixin amb 

aquests criteris. 

Condicionants ambientals 

El condicionant ambiental serà el que es defineixi en les declaracions d'impacte ambiental 

corresponents als estudis informatius dels subtram indicat anteriorment. 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L'actual C-25 s’aprofita per a l’autovia, tot i que en algunes zones els seus paràmetres no tenen 

les característiques mínimes exigides per a una velocitat de 100 km/h. Corregir aquests 

paràmetres exigiria uns costos desproporcionats tenint en compte l’accidentada orografia que 

travessa.  

En general, la carretera existent s’aprofita com a calçada de l’autovia, implantant la nova pel 

marge que resulta més favorable a cada zona. De manera genèrica, s’ha deixat com a calçada de 

pujada la carretera actual quan aquesta té una secció de 3 carrils, construint la nova calçada de 

dos carrils pel costat de baixada. Un altre criteri general que s’ha tingut en compte a l’hora de 

decidir en quin costat s’implanta la nova calçada ha estat, òbviament, el volum d’obra (de 

moviment de terres i estructures o túnels) necessari en cada cas.  

En general s’ha intentat aprofitar el màxim possible els enllaços existents, adaptant o substituint, 

segons el cas, els ramals del marge per on es desdobla per a connectar-los amb la nova calçada.  

L’amplada de mitjana s’ha considerat de 0,6m en tot el tram. Aquest valor és el mínim definit per la 

normativa. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir notablement el moviment de terres del 

desdoblament a la vegada que es faciliten de manera notable els treballs. 

- No permet l’optimització de la mitjana, atès que es tracta d’un tram on per raons de 

visibilitat es pot adoptar mitjana estricta (0,60 m) i cal ampliar-la a 2 m per tal encabir els 

hastials. 
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- El procés executiu del nou fals túnel resulta complicat atès que els nous hastials cal 

projectar-los tipus murs pantalla i les característiques del terreny no són favorables per 

aquesta tipologia. 

D’altra banda aquesta solució de construir un pas superior no provoca afeccions a la calçada de 

servei que dona accés a la benzinera i restaurant situats al Coll del Revell. 

El túnel del Coll del Revell és un punt alt en el traçat de la carretera. En aquest punt la nova 

carretera desdoblada té 3 carrils per calçada (disposant d’un carril ràpid per sentit). Es disposaran 

carrils addicionals per a circulació ràpida.  

Immediatament després de l’actual túnel artificial es travessa la carretera per duplicar per la dreta 

fins al final del tram, degut a la forta pendent de les vessants del marge esquerre en tota aquesta 

zona; d'aquesta manera s'aprofita, a més a més, la calçada existent (amb 3 carrils) com a calçada 

de pujada, construint la de baixada amb 2 carrils, la qual cosa té una gran repercussió econòmica.  

5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per a la realització del present document s’ha utilitzat la topografia a escales 1:50000, 1:5000, i 

1:1000 facilitada per l’administració, els aixecaments taquimètrics de totes les estructures existents 

a l’actual carretera C-25, en el tram entre els PK 199+735 i PK 216+708, realitzats per a la 

redacció del Projecte de Licitació, i, la nova campanya d’aixecaments taquimètrics de l’àmbit del 

present document, basada en un aixecament general de la zona i complimentada per aixecaments 

de caràcter puntual, situats en la seva majoria en punts de ubicació d’estructures.  

6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Un estudi d’alternatives té per objecte recollir i analitzar els diferents paràmetres que incideixen i 

afecten de manera directa i indirecta a un indret determinat del territori arrel d’una actuació que s’hi 

pretén fer.  

6.1. Situació actual 

En aquest projecte s’estudiaran les possibles alternatives proposades per aconseguir obtenir una 

proposta que solucioni el millor possible el desdoblament de l’eix transversal a l’enllaç del Coll del 

Revell. 
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Figura 6.1. Situació actual 

 

Figura 6.2. Situació actual. Detall Coll Revell 

Davant de qualsevol problema d’enginyeria cal fer un estudi d’alternatives que valori quins son els 

pros i els contres de totes solucions proposades. 

En el cas d’aquest projecte els principals condicionants del es troben en la resolució que 

s’adoptarà a l’enllaç del Coll del Revell tal i com s’ha explicat en el punt anterior. Pel que fa el 

desdoblament de la via es troba totalment condicionat per la orografia del terreny de manera que 

aquest s’executarà al costat que impliqui més facilitats constructives.  

La tipologia d’aquest ens porta a proposar diferents solucions que principalment influencien a dos 

aspectes generals del projecte: 
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- Infraestructura per salvar el pas sobre la C-25. Actualment trobem un fals túnel sobre el 

qual s’hi situa la rotonda que reparteix el trànsit cap a les diferents vies (ramals o GIV-

5411) 

- El tipus d’intersecció dels diferents ramals i enllaços. Actualment trobem una rotonda que 

fa aquesta funció. En aquest punt l’espai es veu limitat per la situació de l’estació de servei 

“Coll del Revell”, fet que condiciona la ubicació en altres punts d’aquesta tipologia d’enllaç. 

A continuació, tot tenint en compte aquests dos factors principals es definiran tres possibles 

alternatives que més endavant es valoraran tot obtenint la solució definitiva de projecte.  

6.2. Alternativa 1 

Aquesta primera alternativa consisteix en construir un fals túnel paral·lel a l’actual per tal de salvar 

el Coll del Revell.  

 

Figura 6.3. Esquema de la planta 

 

Figura 6.4. Esquema del alçat 

Es tracta de la construcció d’un nou fals túnel, en paral·lel i contigu a l'existent i per l’interior del 

vessant, de manera que hi discorri el trànsit de la calçada en sentit Vic de la futura C-25. Aquest 

túnel aproximadament es trobaria entre els PP.KK. 202+785 i 202+865 segons l’eix del túnel. La 

secció del nou túnel hauria de permetre el pas de tres carrils, un per a vehicles ràpids, amb una 

secció de 1,0 m + 3 x 3,5 m + 1,0m, sumant a la vegada les amplàries de les voreres. 
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La longitud de l’obra, a la seva zona coberta, seria d’uns 80 m i si es projecta simètric a l'existent. 

A partir de la boca del costat de Girona s’haurà de projectar un mur de contenció del talús. 

La tipologia estructural triada per a l’obra podria ser com la del túnel existent, una volta de formigó 

prefabricada que es recolza sobre pantalles in situ. L’amplària i altura de la volta a definir, mentre 

que el gàlib vertical hauria d’estar sobre els 5,50m. 

6.3. Alternativa 2 

Aquesta segona alternativa adopta una solució totalment diferent a l’anterior i consisteix en 

substituir el túnel artificial del coll del Revell per un pas superior. 

 

Figura 6.5. Esquema de la planta 

 

Figura 6.6. Esquema de l’alçat  

La solució seria projectar, en lloc d’un fals túnel paral·lel al existent, un pas superior d’un sol tram 

d’uns 37m de llargada i 11m d’amplada. La secció del pont contemplaria dos carrils de 3.50m 

cadascun, dos vorals a esquerra i dreta del pont de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada 

costat de 0.50m en tot el tram del pont. 

A-A’ 

A-A’ 
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Estructuralment la solució es resoldria amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada 

tipus “artesa” d’uns 2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in situ” de 0.40m de cantell. 

Aquesta biga es recolzaria sobre uns carregadors construïts com a continuació de dues pantalles 

de formigó construïdes in-situ.  

Pel que fa les pantalles, a la banda esquerra (sentit Girona) se’n executarà una de nova 

construcció i a la banda dreta s’aprofitarà l’existent sobre la qual es recolzava la volta del túnel. 

Per aquest motiu l’enderroc del túnel haurà de ser controlat per tal de no malmetre estructuralment 

la pantalla. Les dues pantalles s’ancoraran al terreny per tal de garantir l’estabilitat de l’estructura.  

6.4. Alternativa 3 

Ja per últim plantejarem la darrera alternativa a valorar. En aquest cas també es plantejarà la 

solució de construir un pas superior en lloc de construir un nou fals túnel artificial. La diferencia 

respecte l’alternativa 2 es troba en la tipologia d’enllaç.  

En aquest cas en lloc de resoldre l’enllaç amb interseccions tipus T, es proposa reconstruir la 

rotonda novament.  

6.4.1. Alternativa 1. Reubicació a l’esquerra del traçat. 

Tal i com es pot veure en aquesta imatge 

la ubicació de la rotonda a la banda 

esquerra del traçat és pot considerar 

impossible, en primer lloc perquè l’espai es 

pràcticament insuficient i en segon lloc 

perquè el moviment de terres executar és 

molt important. 

 

 

6.4.2. Alternativa 2. Reubicació a la dreta del traçat. 

La construcció de la nova rotonda a la banda dreta de la traça és una opció més considerable 

degut a que es disposa de més espai.  

En aquest cas l’afectació principal es a l’estació de servei i restaurant del Coll del Revell degut a la 

proximitat d’aquesta. Aquesta afectació es pot veure a les imatges que es presenten a continuació.  

Igualment si ens fixem en la primera d’aquestes imatges podem veure com aquesta solució implica 

una modificació de la traça dels ramals de sortida i incorporació sentit Girona, en el tram pròxim a 

la rotonda. En les opcions anteriors únicament es veuen afectades les traces del ramal 

d’incorporació sentit Vic i el darrer tram de la GI-V-5411.  

Figura 6.7. Reubicació de la rotonda a l’esquerra 
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Bàsicament a causa de la disposició d’espai podem dir que la alternativa 3.1 queda descartada i 

que únicament es valorarà la 3.2 en l’anàlisi multicriteri. 

 

Figura 6.8. Reubicació de la rotonda a la dreta. 

 

 

6.5. ANÀLISIS MULTICRITERI 

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

Delphi. Es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i s’assignen uns pesos relatius a cada un 

d’ells, en funció de la seva transcendència en l’anàlisi. Després es puntua cada alternativa en cada 

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

global i final que permet comparar les alternatives. 

6.6. Factors a valorar 

Els factors que s’han considerat per la realització de l’estudi multi criteri han estat els següents: 

- Seguretat 

- Aspecte econòmic 

- Impacte ambiental  

- Impacte visual 

- Dificultat tècnica 

- Compatibilitat d’us de la via durant el temps d’execució 

- Duració de les obres 

- Manteniment futur de la infraestructura:  
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6.7. Anàlisi multicriteri. Valoració 

Un cop exposats els criteris que s’utilitzaran per valorar cadascuna de les alternatives passarem a 

fer l’anàlisi multi criteri el qual en permetrà escollir la millor de les alternatives. 

Les alternatives es valoraran de l’1 al 3, atorgant 3 punts a l’alternativa que millor solucioni 

l’aspecte a valorar i donant 1 punt a la més negativa respecte el valorat.  

Aquesta puntuació es multiplicarà pel pes donat a cadascun dels factors obtenint així la puntuació. 

Criteri Pes (%) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Seguretat 20 1 x 0,2 = 0,20 2 x 0,2 = 0,40 3 x 0,2 = 0,60 

Aspecte econòmic 20 1 x 0,2 = 0,20 3 x 0,2 = 0,60 2 x 0,2 = 0,40 

Impacte ambiental 15 1 x 0,15 = 0,15 3 x 0,15 = 0,45 2 x 0,15 = 0,30 

Impacte visual 10 1 x 0,1 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 

Dificultat tècnica 10 1 x 0,10 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 

Compatibilitat d’us de la via 

durant el temps d’execució 
10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 1 x 0,10 = 0,10 

Duració de les obres 5 1 x 0,05 = 0,05 3 x 0,05 = 0,15 2 x 0,05 = 0,10 

Manteniment futur de la 

infraestructura 
10 1 x 0,10 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 3 x 0,1 = 0,20 

Total 100 1,2 2,7 2,1 

6.8. RESULTAT DE L’ANÀLISI MULTI CRITERI. 

Un cop valorades les diferents alternatives hem pogut veure com l’alternativa 2 és la que es 

desenvoluparà en aquest projecte.  

La primera alternativa podem dir que queda descartada per la seva afectació a l’entorn. La 

construcció d’un nou fals túnel implica un gran moviment de terres i un cost molt més elevat 

respecte les altres dues alternatives, cosa que es pot deduir de les dimensions de cadascuna de 

les infraestructures.  

La trecera de les alternatives podria ser bona en el cas de poder disposar d’espai on ubicar la 

rotonda. La ubicació de les instal·lacions de l’estació de servei del Coll del Revell en el marge dret 

(sentit Girona) i el pendents talussos del marge esquerra impossibiliten que aquesta sigui una 

alternativa factible. 

Pel que fa l’alternativa 2, alternativa que es tirarà endavant, podem dir que tot i tenir una major 

afectació al trànsit i usuaris de la via respecte la primera, o resoldre l’enllaç de manera no tant 

efectiva, és la solució que menys afectació té a l’entorn i al medi que envolta la zona de projecte. 

També cal dir que es la solució que millor s’adapta al traçat actual, condicionant molt important a 

tenir en compte en aquest projecte. 

També cal destacar la important diferencia econòmica respecte la primera de les alternatives i la 

influencia que pot tenir en el termini total de l’obra. La diferència econòmica també es pot valorar 

respecte la segona de les alternatives, ja que la segona requereix la reconstrucció de la rotonda i 
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la readaptació dels ramals a la nova distribució. En el cas de l’alternativa 2 els ramals del marge 

dret es poden mantenir exactament iguals, modificant únicament el ramal d’incorporació sentit Vic 

per la construcció de la nova plataforma que acollirà el transit sentit Vic i el tram final de la GI-V-

5411. 

7. GEOLOGIA I PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 

7.1. Marc geològic general 

El tram objecte d’estudi té una longitud de 1,2 Km i discorre entre les poblacions d’Espinelves i 

Arbúcies, per les comarques d’Osona i la Selva, travessant els termes municipals d’Espinelves i 

Arbúcies 

Des del punt de vista geològic, la traça creua el massís granític de les Guilleries que forma part de 

la Serralada Prelitoral Catalana, una de les zones en que es divideix la unitat geològica de les 

“Catalànides”. El massís es situa al final del cicle hercinià, quan es produeix una intrusió de granit 

àcid, que va acompanyat, en fases distensives posteriors, d’un important conjunt de dics de 

composició variada (leucogranits, pòrfirs granodiorítics i granítics, i felsites) amb una direcció 

principal NE-SW.  

Els granits presenten elevats graus de meteorització fet que ha provocat la formació d’un extens i 

potent mantell de sauló d’un gruix superior en alguns casos als 30 m. En profunditat, el granit 

alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. Això fa que en alguns desmunts els 

materials que es detecten a la coronació estiguin formats de sauló mentre que al peu del talús 

aparegui granit sa.  

7.2. Tectònica 

Des del punt de vista tectònic, el massís de les Guilleries presenta una estructura massiva, tot i 

que durant la orogènia alpina va quedar afectat per esforços que van donar lloc a importants 

fractures, d’escala regional i de direcció principal NW-SE, i a unes altres de menors. 

Les fractures més destacades a la zona són dues: la falla de la Riera de les Corts-Espinelves, el 

reflex morfològic de la qual són les marcades valls per on discorre la traça; i la falla de Joanet de 

direcció NO-SE, el reflex morfològic de la qual és la vall de la riera de Joanet i la seva prolongació 

per la riera de Santa Coloma. Cal destacar que aquesta fracturació és difícilment observable a 

causa del potent mantell d’alteració que presenta el massís. 

El conjunt de dics formats durant les fases distensives presenten una orientació marcada NE-SW i 

ENE-OSO., associada a la intrusió hi ha falles menors subparal·leles. 

De forma general existeix un predomini de juntes subverticals i de direcció predominant NO-SE i 

unes altres de més difuses de direcció E-W i N-S. 
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7.3. Geomorfologia 

Des del punt de vista geomorfològic, la zona estudiada es caracteritza principalment per presentar 

una geomorfologia relativament abrupta, amb cims destacats i fons de vall encaixats. La xarxa de 

fractures principals i el diferent comportament davant l’erosió i meteorització de les litologies del 

massís granític són els factors fonamentals del modelat del relleu en aquesta zona. 

Com s’ha comentat anteriorment, el massís està format pel substrat granític on s’han intruït un 

conjunt de dics. El granit sa o poc meteoritzat només aflora al llarg d’uns quilòmetres, mentre que 

la resta sempre apareix com a recobriment d’alteració. Les zones de granit fortament meteoritzat 

es localitzen principalment a les capçaleres de les valls i a les superfícies d’aplanament 

exhumades, on l’estabilitat morfogenètica ha facilitat la menor eliminació de les alterites i una 

exposició mes prolongada als agents atmosfèrics.   

El modelat adquireix formes relativament abruptes, amb vessants boscosos, i escassos 

afloraments de roca fresca. La major resistència davant la meteorització dels dics i la seva 

morfologia tabular amb disposició subvertical o de fort cabussament ha originat al massís la 

macroforma predominant en forma de crestes desenvolupades. Aquestes crestes tenen una 

morfologia lineal molt destacada, amb aflorament gairebé continu dels materials rocosos del dic i 

vessants regularitzats al potent recobriment de meteorització de sauló. 

Els principals agents morfogenètics d’aquesta zona es corresponen amb processos erosius i 

d’escolament. 

7.4. Hidrogeologia 

La hidrologia en aquesta zona està condicionada casi en exclusivitat per la presència de fractures 

que afecten a les roques ígnies fonamentalment. A tota la zona s’hi troben nombroses fonts i 

surgències com la Font Vella, situada a la localitat de Sant Hilari Sacalm, on la surgència es 

produeix en el punt de convergència de tres fractures que afecten els granits; o la Font Picant, que 

també sorgeix a través d’una fractura de direcció NO-SE. En altres casos, les surgències es donen 

a la intersecció de petites fractures amb filons. 

Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya” a escala 1:250.000 editat pel Servei 

Geològic de Catalunya, la zona d’estudi queda emmarcada dins la unitat  301 (Paleozoic granític 

del Montseny-Guilleries). 

Aquesta unitat ocupa els 1200 m del traçat on es descriuen els terrenys com a zones poc 

permeables amb aqüífers locals.  

Es diferencien tres tipus de materials amb diferents característiques hidrogeològiques. El primer fa 

referència al substrat granític sa que constitueix el massís rocós fracturat, amb baixa permeabilitat 

a causa de la fracturació. En zones on les fractures estan mes desenvolupades, existeixen 

aqüífers amb circulació regional que es comporten normalment com a aqüífers lliures i anisòtrops, 

tot i que en punts determinats funcionen com a semiconfinats. El segon tipus de material 
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correspon als dics de pòrfir de caràcter impermeable, que constitueixen, en ocasions, barreres 

hidrogeològiques per contrast de permeabilitat. L’últim tipus de material diferenciat correspon al 

recobriment d’alteració (sauló). Es tracta d’un material sorrenc amb un important desenvolupament 

i que presenta una elevada porositat, la qual cosa afavoreix la ràpida infiltració de l’aigua de pluja i 

el seu drenatge cap a les rieres. Constitueixen aqüífers soterrats i superficials d’aigua poc 

mineralitzada que formen surgències als contactes amb els dics. 

Per altra banda, no es detecta nivell freàtic en cap dels sondeigs efectuats per a l’estudi dels 

desmunts o a les cales realitzades, en l’estudi dels talussos, a la zona prevista a excavar  ni a 

l’inventari de talussos. 

En base a aquestes dades s’interpreta que el nivell freàtic es situa generalment a una profunditat 

mínima de 10 m a excepció d’algunes zones puntuals que corresponen al fons de les rieres on 

s’interpreta que el nivell freàtic es troba mes som. 

7.5. Característiques geològiques del traçat 

Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi constitueixen el basament hercínic  de la zona 

format principalment per tres tipus de litologies diferenciades que en conjunt formen el massís 

granític de les Guilleries. Aquestes litologies corresponen al substrat granític (Formació G), al 

mantell d’alteració del granit a sauló (Formació J) i a la xarxa de dics que travessen el massís 

(Formació D). Superposats a aquests materials naturals es disposen terres de reompliment 

d’aportació antròpica i terreny vegetal. 

A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 

7.5.1. Rebliments antròpics R. 

En diferents zones del traçat s’han localitzat els dos tipus d’acopis de terres relacionats amb 

l’actual C-25 que es descriuen a continuació: 

Rebliments R1. 

Corresponen essencialment a rebliments que formen part de l’actual C-25 i que, en molts casos 

caldrà ampliar lateralment. Els rebliments compactats de l’actual C-25 presenten un bon aspecte i 

estan constituïts essencialment per materials procedents de l’excavació de la traça ja existent. 

Rebliments R2. 

Es tracta d’escombreres de terres excedentàries de la construcció de l’actual C-25 que en molts 

casos estan units als rebliments compactats de la mateixa C-25. Estan formats pels mateixos 

materials que van emprar-se per a la construcció dels rebliments compactats.  

7.5.2. Bassament hercínic 

En aquesta unitat s’inclouen els materials que constitueixen el basament hercínic de la zona 

format principalment per tres tipus de litologies diferenciades que en conjunt formen el massís 

granític de les Guilleries. Aquestes litologies corresponen al substrat granític (Formació G), al 
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mantell d’alteració del granit a sauló (Formació J) i a la xarxa de dics que travessen el massís 

(Formació D). 

Formació G (Granit hercínic) 

Es tracta de granodiorites biotítiques i granits leucocràtics que a  “visu” es presenten com a granit 

equigranular de gra mitjà a gruixut de color marró rosat i mes rarament gris clar. Els seus 

components essencials son el feldespat (plagiòclasis i ortosa), quars i biotita, i com a components 

accessoris es destaca la mica moscovita, l’apatita i el zircó. 

Els granits presenten elevats graus de meteorització fet que provoca la formació d’un extens i 

potent mantell de sauló d’un gruix superior en alguns casos als 30 m. En profunditat, el granit 

alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. A mes, en algunes zones puntuals 

s’han intruït nombrosos dics al massís, desplaçant la massa granítica. 

Formació J (Sauló) 

Correspon al material procedent de la meteorització “in situ” del substrat granític, format per una 

sorra de gra mitjà-groller amb contingut variable de llim, grava i alguns blocs arrodonits de granit 

menys meteoritzat. En general presenta una coloració marró rosada i mineralògicament esta 

format bàsicament per feldespats, quars i miques. 

La seva potència arriba a assolir els 40-50 m, tot i que de forma general és menor, al voltant de 

15-30 m, formant un recobriment continu d’alteració especialment potent en aquesta zona. 

El canvi entre el sauló i el substrat granític es produeix de forma progressiva, des de grau IV fins a 

sòl residual. 

Les zones de granit fortament meteoritzat es localitzen principalment a les capçaleres de les valls i 

a les superfícies d’aplanament exhumades, on l’estabilitat morfogenètica ha facilitat la menor 

eliminació de les alterites i una exposició mes prolongada als agents atmosfèrics. 

Formació D (Dics de pòrfir) 

Com s’ha comentat anteriorment, el massís està format pel substrat granític on s’han intruït un 

conjunt de dics  durant una fase de distensió posterior a la orogènia hercínica. Es tracta 

essencialment de pòrfirs sienítics molt fracturats de color marró rosat i de gra molt fi.  

La morfologia que presenten els dics es tabular, i amb potències molt variables, des de 

decimètrica fins a diverses desenes de metres. Presenten una orientació preferent NE-SW i en 

menor grau E-W, amb cabussaments entre 70º i 90º. 

Els dics son mes resistents envers els agents erosius i per tant presenten menor grau de 

meteorització que el sauló. Per això es presenten amb una geomorfologia en forma de crestes que 

ressalten en el relleu. 
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7.6. Descripció geològica del traçat 

La traça objecte d’estudi s’ha dividit en quatre subtrams en funció dels materials i del costat per on 

discorre la traça: 

 PK INICIAL PK FINAL 
PRINCIPALS MATERIALS PELS QUE 

DISCORRE 

SUBTRAM 1 202+300 203+195 
Formació J (sauló), Formació D (dics) i Reblerts 

R2. 

SUBTRAM 2 203+195 203+500 
Formació J (sauló), Formació D (dics) i Reblerts 

R1 i R2. 

7.7. Préstecs 

El present tram d’execució del desdoblament de l’Eix Transversal presenta un volum de terres 

suficient. Totes les terres extretes durant l’obra presentaran una qualitat adient per al seu posterior 

ús. 

Igualment es defineixen zones de préstec en el cas de que es necessitin terres per l’execució dels 

terraplens. Per a la localització de les zones per a l’emplaçament de préstecs s’ha complert el 

següent: 

- No afecció a espais naturals protegits (xarxa natura 2000 i espais del PEIN) o zones 

d’interès ecològic i/o paisatgístic. 

- Ubicació fora de zones d’interès pel patrimoni cultural (jaciments arqueològics, patrimoni 

arquitectònic, etc.). 

- No afectació a espais fluvials (especial atenció a la vegetació de ribera i zones 

inundables). 

- No afectació a zones forestals consolidades. 

S’han escollit àrees de baix valor ecològic, que haguessin sigut utilitzades prèviament com a zones 

d’abocament de terres, àrees degradades i/o abandonades. Així mateix, s’han prioritzat la l’elecció 

de camps de conreu sense cultivar o prats de pastura, i quan això no ha segut possible, camps de 

conreu propers a la traça. 

Zona núm. Tipus de material Superfície (m2) Ús actual 
Volum possible d’excavació 

(m3) 

1 Terraplè 7.409,16 ermàs 20.000 

2 Escullera i Tot-u 10.858,71 pedrera abandonada 40.000 

3 Terraplè 3.449,39 escombrera sense ús 28.000 

4 Terraplè 12.535,57 viver 35.000 

5 Tot-u 15.581,10 secà 290.000 

6 Terraplè 12.309,19 viver+repoblació 37.000 
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Totes aquestes zones de préstecs proposades s’assenten sobre materials granulars de tipus sauló 

(J) i reblerts antròpics sense compactar (R2) a excepció de la Zona nº2 que es troba sobre un 

jaciment de dics de pòrfir (D).  

A banda de les zones de préstecs, s’ha dut a terme un estudi de les pedreres degudament 

legalitzades properes a la traça, que podrien ser utilitzades en cas de necessitat. 

8. GEOTÈCNIA DEL CORREDOR 

Al llarg de la traça es diferencien vàries litologies que a continuació es caracteritzen 

geotècnicament. 

En superfície es detecten alguns reblerts antròpics, que pertanyen principalment o bé a reblerts 

compactats de carreteres o terraplens o bé a reblerts sense compactar, i sòls quaternaris en els 

que es diferencien dues unitats: els sòls col·luvials en els vessants i els sòls de fons de riera. Per 

sota d’aquestes unitats apareix el substrat  granític que en la part més superficial està recobert 

d’un mantell de meteorització, de vegades d’un gruix considerable, format de sauló. Per sota del 

sauló apareix el granit sa i, de forma intercalada, dics de pòrfir que el travessen. 

Les unitats geotècniques a caracteritzar són les següents: 

Reblerts antròpics (R) 

- Reblerts compactats (R1) 

- Reblerts sense compactar (R2) 

Quaternari (Q) 

- Substrat Granític  

- Sauló (J)  

- Granit de gra gruixut (G) 

- Dics de Pòrfir (D) 

Reblerts 

Gran part dels terraplens es recolzen sobre sauló (J) el qual te una composició granular molt 

densa que fa que es tracti d’un material molt poc deformable. En el cas dels reblerts compactats 

(R1) es tracta de materials de composició també granular de compacitat moderada amb espessors 

en general petits. Finalment els reblerts sense compactar (R2) també són materials de composició 

granular tot i que presenten composicions heterogènies i compacitats moderades-baixes que fan 

recomanable el seu saneig. 

Els materials extrets de la excavació dels desmunts es reutilitzaran en la seva totalitat com a 

material per a terraplè.  

S’adoptaran inclinacions tipus 3H:2V per tots els terraplens. En el present s’ha adoptat el cas 

drenat en tots els terraplens i l’absència del nivell freàtic ja que aquest, en base als 

reconeixements efectuats, no es detecta.  
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En varis dels terraplens previstos s’hi executarà un mur d’escullera o un mur de sòl reforçat.  

Desmunts 

Litològica i estructuralment la totalitat dels desmunts previstos s’executaran sobre materials que 

geotècnicament es caracteritzen i es comporten com a sòls, sauló (J) i reblerts sense compactar 

(R2). Al llarg de la traça no es detecta cap desmunt que s’hagi d’executar sobre granits (G) o dics 

de pòrfir (D). No ha estat possible prendre mesures d’orientació i cabussament de fractures o 

diàclasis ja que o bé no existien donada l’elevada meteorització del sauló o bé es tractava de 

materials que fàcilment es disgregaven i per tant no es podien considerar roca (tenien un grau de 

meteorització superior a IV). Únicament apareixen dics de pòrfir (D) fortament meteoritzats 

intercalats entre el sauló. 

Per tant, els materials sobre els que s’executaran els talussos són sòls granulars que es 

caracteritzen per la seva resistència al tall (angle de fregament, cohesió i densitat aparent). En 

aquest tipus de talussos l’estabilitat està fortament influenciada per la seva inclinació, la seva 

geometria, la presència d’aigua, l’existència de càrregues puntuals en coronació (arbres, edificis, 

camins transitats,...) i del valor dels paràmetres resistents (angle de fregament, cohesió i densitat 

aparent). En funció de tots aquests condicionants s’obtindrà un factor de seguretat en front del risc 

que es produeixi una ruptura de tipus circular a través del propi material. 

Esplanada 

Un dels aspectes importants dins de l’estudi dels desmunts és determinar les característiques del 

fons de l’excavació a efectes del disseny de les capes del ferm. 

Els granits (G) i els dics de pòrfir (D) són materials de naturalesa rocallosa i per tant presenten 

elevada duresa i compacitat. En aquest sentit, en tall “fresc”, es a dir, sense alterar-se ni 

meteoritzar-se, compleix les característiques necessàries per definir un tipus d’esplanada E3. En el 

cas dels reblerts antròpics (R1 i R2), dels dipòsits quaternaris (QC i QR) i del sauló (J) es 

classifiquen segons els resultats dels assaigs duts a terme seguint les prescripcions del PG-3.  

Les categories de l’esplanada en el fons dels desmunts previstos són, en funció de la classificació 

(PG-3) de cada litologia, les següents: 

Material Classificació PG-3 Esplanada 

Reblerts antròpics (R1) Seleccionat E2 

Reblerts antròpics (R2) Tolerable No forma esplanada* 

Sauló (J) Adequat E1 

Granit (G) Roca E3 

Dics de pòrfir (D) Roca E3 

*material que sense cap millora o aportació no poden formar esplanada segons defineix la normativa. 

Exavabilitat 
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A la següent taula s’indica per a cada unitat geotècnica la seva excavabilitat en base als 

reconeixements realitzats en la present campanya de camp:  

Material Excavabilitat Mitjans d’excavació 

Reblerts antròpics (R1) Excavació en terra Convencionals 

Reblerts antròpics (R2) Excavació en terra Convencionals 

Sauló (J) Excavació en terreny de trànsit Pesats (martell hidràulic) 

Granit (G) Excavació en roca Voladura 

Dics de pòrfir (D) Excavació en roca Voladura 

De l’anàlisi de tota la informació que disposem, procedent del present estudi, estimem un 

percentatge de material no excavable per mitjans mecànics comprés entre un 10 % i un 15 % en 

funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 

9. CLIMATOLOGIA I HIDROLOGIA 

9.1. Climatologia 

L’objectiu d’aquesta part és estudiar les condicions climàtiques i determinar les característiques de 

les conques que seran interceptades per les obres de drenatge objecte d’estudi. Amb aquestes 

dades s’ha determinat el cabal de disseny d’aquestes estructures i s’ha adoptat la solució 

adequada per tal de permetre el correcte drenatge de la carretera i evitar l’afecció a tercers. 

En aquesta part de l’annex s’estudien les principals variables climàtiques per tal de caracteritzar-

les en el corredor pel que circula el tram de l’autovia objecte del present projecte constructiu i 

analitzar la seva influència en l’execució i explotació de les obres. 

L’estudi es basa en les següents dades: 

Estacions termopluviomètriques de l’INM amb sèries prou llargues per al seu anàlisi estadístic, la 

situació de les quals sigui propera al traçat. 

- Publicacions: 

- Dades climàtiques per a carreteres (Direcció General de Carreteres) 

- Valors normals i estadístics d’observatoris meteorològics principals (1971-2000) 

- Volum III. Catalunya, València, Múrcia i les Illes Balears. 

- S’han pres com a punt de partida l’estudi realitzat al Projecte de licitació. 

En el present projecte constructiu s’han compilat les dades de les estacions disponibles de l’INM 

seleccionant les de tipus termopluviomètric per tal d’obtenir del seu estudi concret una idea més 

general del clima. 

Per a totes les estacions s’ha agafat com a període d’estudi, els trenta anys (1971-2000) 

estandaritzat, com s’ha dit abans, per l'Organització Meteorològica Mundial per a la determinació 

de les dades anomenades “Normals climatològiques estàndard" (CLINIO). Les dades que 

manquen d’aquest període s’ha deixat sense omplir i no formen part de les dades estadístiques 

que defineixen les variables climàtiques de cada estació. 
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Les dades climàtiques que cal conèixer per a la determinació de les classes d’exposició dels 

formigons relatives a la corrosió de les armadures, s’indiquen a la taula 8.2.2 de l’EHE. 

Aquestes dades han estat seleccionades per les estacions dintre del tram Espinelves – Santa 

Coloma de Farners, agafant com més representatives les estacions de Vilanova de Sau i Santa 

Coloma de Farners. Les dades de l’estació de Girona s’han utilitzat per ser l'única estació que té 

dades representatives per a algunes variables climatològiques.  

A més a més, segons les dades de temperatures anuals menors de 5ºC, les estacions abans 

esmentades tenen una probabilitat superior al 50% d’arribar a aquests valors. Per aquesta raó, el 

formigó seleccionat per utilitzar en les obres previstes en aquest projecte, serà el IIa+H segons la 

taula de classificació 8.2.2 de la EHE. D’aquesta manera quedarà del costat de la seguretat degut 

al fet que aquest tipus de formigó té una resistència de 30 N/mm² superior al formigó HA-25 (IIa)..  

9.2. HIDROLOGIA 

9.2.1. Pluviometria 

Les dades a tenir en compte en l’anàlisi de la pluviometria dintre del tram d’estudi corresponent es 

basen en estudis previs realitzats en projectes anteriors  de l'Eix transversal. 

En aquest apartat es procedeix al desenvolupament de tots els estudis pluviomètrics efectuats a la 

zona. Aquests estudis es poden desglossar en: 

- Descripció de les estacions pluviomètriques. 

- Relació de les dades obtingudes en cadascuna d'elles. 

- Tractament de dades, criteris de selecció d'estacions. 

- Càlcul de la precipitació màxima anual en 24 hores i de la precipitació màxima mensual 

anual. Determinació de la variació pluviomètrica estacional. 

- Càlcul de les precipitacions màximes en 24 hores per a distints períodes de retorn. 

- Llei de Gumbel 

- Comparació amb els Mapes d’isomàximes de precipitació Pd publicats per el Ministeri de 

Foment. 

- Adopció de les precipitacions màximes de disseny i càlcul de les intensitats horàries 

màximes. 

Tot seguit s'adjunten els valors de precipitació màxima diària obtinguda mitjançant les distribucions 

de Gumbel i mitjançant el mapa de la DGC. 

Els resultats obtinguts per a cadascuna de les estacions es mostren en el següent quadre. 

D'aquest obtenim les conclusions següents: 

Cadascuna de les estacions seleccionades tindran la seva àrea d'influència al llarg de la traça. 
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QUADRE RESUM DE PRECIPITACIONS DEFINITIVES 

ESTACIONS SELECCIONADES 

Estacions pluviomètriques  Precipitació màxima diària (mm) 
Nombre 

de dades 

Altitud de 

l'estació 

(m) 
Codi Denominació 

 Períodes de retorn T(anys) 

 5 10 25 50 100 500 

E 356 Vilanova Sau 

Mapa de isomáximes 100,00 121,00 150,00 174,00 198,00 261,00 

44 850 
Gumbel 125,00 149,00 180,00 202,00 225,00 277,00 

Valor màxim de 

l'estació 
125,00 149,00 183,00 212,00 243,00 323,00 

E 259 
Montseny. Turó de 

L'Home 

Mapa de isomáximes 118,00 143,00 178,00 207,00 240,00 316,00 

50 1706 
Gumbel 134,00 159,00 190,00 213,00 236,00 289,00 

Valor màxim de 

l'estació 
139,00 173,00 222,00 261,00 303,00 411,00 

E 267 B Breda 'Plaça Rovira'  

Mapa de isomáximae 110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

22 169 
Gumbel 101,00 119,00 142,00 159,00 176,00 215,00 

Valor màxim de 

l'estació 
110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

E 366 O 
Santa Coloma de 

Farners 'Fontd'  

Mapa de isomáximes 113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

23 135 
Gumbel 99,00 118,00 141,00 159,00 176,00 216,00 

Valor màxim de 

l'estació 
113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

9.2.2. Hidrologia 

Les conques s'han delimitat sobre plànols a escala 1:150.000, 1:10.000, 1:25.000 i 1:2.000. 

A partir d’aquesta cartografia s’han calculat els paràmetres físics de cadascuna d’elles, que són: 

- Superfície (km²). 

- Longitud del llit principal (m). 

- Desnivell (m). 

- Pendent mitja del llit principal (m/m %). 

- Temps de concentració (Tc) en hores. 

El mètode més estès i que adopta la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” al 1990, 

és el Mètode Racional adaptat per J.R. Témez. Per això és el mètode que s’adopta per al càlcul de 

cabals de les conques a Catalunya, i és el que s’ha adoptat per calcular el temps de concentració 

en aquest projecte. 

10. TRÀNSIT 

El desdoblament de l’Eix Transversal viari forma part de l’estratègia territorial del DPTOP, que 

pretén, en el marc del Pla Territorial General de Catalunya, potenciar el desenvolupament de les 

planes interiors de Catalunya dotant-les d’infraestructures de transport potents: d’una banda el 

propi desdoblament de l’Eix viari a curt termini i d’altra banda, a més llarg termini, la construcció 

d’un nou Eix Ferroviari Transversal, que té un traçat paral·lel a l’Eix viari excepte al tram Cervera – 

Manresa. Ambdues actuacions estan incloses al nou Pla d’Infraestructures de Transport de 

Catalunya (PITC), presentat pel DPTOP. 
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Les dades de trànsit s’han obtingut de l’Estudi de trànsit. Desdoblament transversal. C-25. P.K. 

82+800 al 236+000. Cervera – Caldes de Malavella., redactat a l’abril de 2006. En aquest estudi 

s’ha determinat el trànsit previst l’any 2013 per a cadascun dels segments de la duplicació C-25 

compresos entre enllaços consecutius. En aquest estudi s’adopta com a any de posada en servei 

de la duplicació l’any 2013. 

Es preveu un trànsit de vehicles pesants per a l’any 2013 de IMDp = 2.600 veh/dia que suposen 

una categoria del trànsit pesant del tipus T1 a tota la longitud. El percentatge de vehicles pesants 

per al tronc és 17,23%. 

A cadascun dels enllaços s’adopta, per a totes les seves branques, la categoria de trànsit pesant 

T2 corresponent a la branca més desfavorable, quedant així del costat de la seguretat. 

11. TRAÇAT 

Com que es tracta d’un desdoblament, la definició de traçat està absolutament condicionada pel 

traçat de la carretera actual, de manera que un dels màxims objectius és l'aprofitament possible de 

la infraestructura existent.  

11.1. Situació actual 

La carretera actual té una secció tipus 7/12, és a dir, una calçada de 7 m (un carril per cada sentit 

de circulació) i vorals de 2,50 m. En rampes prolongades, la C-25 disposa d’un carril addicional per 

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

La longitud del tram objecte d’aquest projecte és de 1,2 km, amb un túnel artificial. La C-25 passa 

per una zona d'orografia molt accidentada.   

En general, els radis mínims en planta, de la C-25 actual, són equivalents o superiors a 450 m, tot i 

que hi ha diverses corbes amb radis inferiors, amb un mínim absolut de 315 m. 

La rampa màxima de la C-25 és del 6% (entre els PKs 201.8 i 202.5) abans d’arribar al túnel del 

Coll del Revell, en sentit Girona. Per tant 200m d’aquesta rampa màxima estan inclosos dins la 

zona del projecte. 

11.2. Condicionants 

Els principals condicionants de l’actuació són els següents: 

- Paràmetres de disseny 

- Infraestructura existent 

- Manteniment del trànsit durant les obres 

- Criteris normatius 

- Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Condicionants ambientals 

11.3. Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny a considerar per al desdoblament de la carretera són: 
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Tipus d’estudi Projecte Constructiu 

Classe d’obra 
Millora general - 

Desdoblament 

Tipus de xarxa Bàsica primària 

Tipus de via Via preferent 2+2 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de 

projecte 
100 km/h 

Secció tipus 

Calçades  2x7,00m 

Vorals exteriors 2,5m 

Vorals interiors 1,5 

Mitjana New Jersey de 0,6m 

11.4. SECCIONS TIPUS 

11.4.1. Tronc 

La secció tipus considerada pel tronc és la següent: 

- Voral esquerre exterior:  2,50 m 

- Calçada esquerra:  2x3,50 = 7,00 m 

- Voral esquerre interior:  1,50 m 

- Mitjana:     0,6 m 

- Voral dret interior:  1,50 m 

- Calçada dreta:   2x3,50 = 7,00 m 

- Voral dret exterior:  2,50 m 

11.5. Paràmetres de traçat 

Tot seguit s’indiquen els principals paràmetres de traçat. 

11.5.1. Traçat en planta i alçat 

Tronc 

Traçat en planta Traçat en alçat 

Alineacions circulars 

Radi mínim = 305 m (450 m. mínim segons norma 

3.1.-IC) 

Radi màxim = 1500 m. 

Desenvolupament màxim en corba = 290,97 m. 

Pendent màxim = 6.34 % 

Rampa màxima = 5.1 % 

KV convex mínim = 6050 

KV còncau mínim = 27350 
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Desenvolupament mínim en corba = 148,75 m. 

Clotoides 

Longitud màxima = 186,2 m. 

Longitud mínima = 46,31 m. 

La coordinació entre traçat en planta i alçat està 

condicionada pel traçat de la calçada existent. 

Ramals 

Traçat en planta Traçat en alçat 

Alineacions circulars 

Radi mínim = 27 m 

Radi màxim = 300 m. 

Clotoides 

Paràmetre A mínim =  15 m 

Paràmetre A màxim = 148 m. 

Pendent màxim = 8 % 

Rampa màxima = 9.5 % (existent) 

KV convex mínim = 235 m 

KV còncau mínim = 250 m 

S’han de tenir en compte els paràmetres geomètrics mínims i demés requisits normatius, que a 

vegades s’oposen a l’aprofitament de la via existent, de manera que es plantegen situacions en 

què la més adequada és una solució de compromís que satisfaci els aspectes funcionals , tot i que 

no compleixi estrictament alguns dels articles de la norma i, per altra banda, tingui un cost 

econòmic raonable.  

En la definició del traçat s’ha tingut en compte la instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC. del 

Ministeri de Foment.  

La velocitat de projecte és de 100 km/h. Segons la Norma 3.1-IC, a aquesta velocitat li correspon 

un radi mínim de 450 m, tanmateix, aquest valor no es compleix en alguns trams de l’eix 

transversal, però en el cas d’aquest tram és compleix a tots els punts. 

A més dels radis mínims existeixen altres aspectes relacionats amb el traçat en planta, encara que 

menys importants des del punt de vista funcional, en els quals no poden complir-se els 

requeriments normatius. 

Tant la longitud de l’alineació recta com la relació entre radis consecutius esmentats es justifiquen 

pels condicionaments de traçat que intervenen, especialment la necessitat d’adaptar-se a la 

calçada de la carretera actual. 

En el cas del l’enllaç del Coll de Revell, es produeix un incompliment en planta en el que el 

paràmetre adoptat A=335 és notablement inferior al que exigeix la Norma A=500 per percepció 
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visual, degut a les dificultats d’encaix en aquest punt, condicionades pel túnel existent, els ramals 

existents i la gasolinera, en una zona d’orografia complexa. En qualsevol cas, però, es compleix el 

paràmetre mínim per variació de l’acceleració centrífuga. 

El condicionament en alçat derivat d’una velocitat de projecte de 100 km/h és una pendent màxima 

és del 4%, la qual es pot incrementar fins al 5% en casos justificats.  

Tanmateix, el perfil longitudinal de la carretera existent té una pendent màxima de fins al 6%, 

necessària per al seu encast en una orografia molt accidentada.  

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

La secció tipus projectada per a la plataforma del tronc es defineix a partir dels següents elements:  

L’ample de mitjana s’ha definit de 0,6m, valor mínim exigible per tal de facilitar l’encaix del traçat. 

12. MOVIMENT DE TERRES 

Desmunts 

Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals amb la 

utilització prèvia de ripper, de martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació 

d’aquests sistemes. 

A partir de l’anàlisi de les plantes i perfils geològico-geotècnics s’ha aconseguit establir un 

percentatge per a cadascun dels materials a les diferents zones d’excavació. Amb aquestes dades 

s’obté un valor percentual mitjà de material no excabable per mitjans mecànics (D i G) entre un 10-

15%. Pel present document s’establirà per tant, un valor conservador del 15%, que variarà en 

funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista, el percentatge final podria 

ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es 

pugui assolir. 

S’han realitzat desmunts amb talussos 3H:2V, així com de talussos 2H:1V per tal de conseguir un 

balanç de terres prou ajustat, després de confirmar que la nova afecció no afecta de manera 

significativa al terreny adjacent. 

Rebliments 

Tots els rebliments s’han previst amb talussos 3H:2V, sempre sobre un substrat estable. Atès que 

es tracta d’una duplicació, els rebliments són una ampliació d’altres rebliments existents. En cas 

de que el rebliment existent sigui del tipus R1, aquest s'ha escalonat per unir els dos rebliments. 

En cas de que a la zona d'unió existissin rebliments del tipus R2 (sense compactar), aquest ha 

estat retirat i s’ha ampliat el rebliment sobre un R1 escalonat. El material excavat del tipus R2 s’ha 

tornat a utilitzar per a la realització dels terraplens.  

Esplanada 

Per obtenir una esplanada E3 al fons dels desmunts, caldrà realitzar les següents operacions: 
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Fons de desmunt en roca 
Regularitzar amb formigó (HM.20), gruix mínim 

15 cm. 

Fons de desmunt en sòl adequat Estabilitzar “in situ” 30 cm com a S-EST3 

Fons de desmunt en sòl tolerable 
Estendre 30 cm de sòl seleccionat i estabilitzar 

“in situ” els 30 cm superiors com a S-EST3 

Els rebliments es construiran amb els materials excavats a la traça o provinents dels préstecs 

localitzats als voltants. 

En conjunt, els materials excavats en les formacions G (granits), D (dics de pòrfir), donaran 

materials del tipus pedraplè. La resta de les formacions donaran materials del tipus sòl, que s’han 

classificat de la següent manera: 

- Formacions Qr, Qc i R2: Sòls tolerable 

- Formació J, R1: Sòls adients-seleccionats 

Per a l’anàlisi del balanç de terres s’han sumat nucli de terraplens i material d’esplanada que es 

compensaran amb material de la traça i material de préstec.  

El sòl necessari per a estabilitzar “in situ” ha de ser almenys sòl tolerable, sent vàlid el material 

tipus sauló procedent de la traça i dels préstecs previstos, sense que pugui haver problemes de 

subministrament. El sòl seleccionat només es requereix en la capa que complementa al sòl 

estabilitzat sobre una base de sòls tolerables. 

Terra vegetal 

S’ha considerat un gruix mig de 30 cm de terra vegetal, tant en terreny natural con en els 

rebliments existents 

Aquest material s’arreplega i s’utilitza de nou en el revestiment dels talussos. 

A la taula de moviment de terres s’ha inclós les zones de la traça que caldrà fer un saneig, degut a 

la presència de material antròpic sense compactar (R2) en fons de desmunt o zones de 

recolzament de terraplens, per posteriorment tornar a fer ús com a material de terraplè. També 

s’ha inclòs a la taula les excavacions i posteriors reblerts necessaris realitzar en zones de 

sobreamples que s’han detectat a la traça actual. Aquests sobreamples són reblerts sense 

compactar (R2) que es van col·locar adjunts als reblerts compactats (R1) que constitueixen els 

antics terraplens de construcció, com a conseqüència de l’excedent de terres que es va registrar a 

l’hora d’executar l’actual C-25. Aquests dos conceptes malgrat el fet d’incloure’s a la taula de 

balanç no afectarà a aquesta, ja que s’inclouran alhora dins del concepte d’excavació i terraplenat. 

A continuació s’adjunta taula resum del moviment de terres. 
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Sobreexcavació 

per plantacions 
Desmunt 

Exc. Saneig 

(esgraonat) 
Terraplè 

Terraplè 

Saneig 

(Esgraonat) 

Exc. Terra 

vegetal 
S-EST3 Balanç 

Enllaç Coll 

del Revell 
4417,248 101608,4 9576,7 90206,1 9576,1 14470,8 4236,3 6242,85 

13. FERMS I PAVIMENTS 

A continuació es resumeixen les dades i característiques principals del ferm. 

13.1. Esplanada 

Al fons dels desmunts situats en el tram de projecte, el material és fonamentalment un sòl adequat 

amb afloraments puntuals de roca. 

El material procedent de la traça susceptible de ser utilitzat en la construcció de nucli de terraplens 

serà un sòl adequat o tolerable; en cas de tractar-se d’un préstec, serà, sòl adequat.  

S’ha realitzat un estudi econòmic de la solució d’esplanada més adient, obtenint un resultat més 

favorable per a una solució amb esplanada tipus E3. 

Per obtenir un coronament d’esplanada tipus E3, caldrà emprar sòl adequat i estabilitzar aquest 

material amb ciment als 30 cm superiors. 

Per tant, d’acord amb la Norma 6.1 – IC/nov. 2003, s’adopta una esplanada de tipus E-3, 

obtinguda mitjançant sòl estabilitzat “in situ” amb ciment de tipus S-EST3 de 30 cm de gruix 

recolzada a una capa de sòl adequat d’almenys 30 cm de gruix. 

13.2. Secció de ferm 

13.2.1. Tronc 

D’acord amb la categoria de trànsit pesant T1 i l'esplanada E3, s’ha escollit la secció estructural 

tipus 132 del catàleg contingut en l’apartat 6.1 de la Norma, de tipus semirígida i composada per 

20 cm de mescles bituminoses sobre 20 cm de sòl ciment. Està formada per les següents capes 

(en ordre descendent): 

Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació de 60 

kg/m2 

 Tipus de betum: B-55/70 BM-3C 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg de adherència: Emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m, amb dotació de 

lligant residual superior a 300 g/m2 

Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20, amb dotació de 4.3% de betum 

asfàltic  

 Tipus de betum: B-60/70 
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 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

Base bituminosa: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20, amb dotació de 3.9% de 

betum asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,1 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

- Reg de curat: Emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

- Base granular: 20 cm de sòl-ciment tipus SC-40 

En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 7 cm en capa 

intermèdia S-20 i 30 cm de sòl-ciment. 

13.2.2. Enllaços 

La secció tipus a branques bidireccionals, unidireccionals, rotondes d’enllaç i variants de carretera 

és la secció 232 (T-2 y E-3), que consta de: 

Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació de 60 

kg/m2 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg de adherència: Emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m amb dotació de 

lligant residual superior a 300 g/m2 

Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20, amb dotació de 4.3% de betum 

asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 
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Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

Base bituminosa: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20, amb dotació de  3.9% de 

betum asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,1 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d amb dotació de lligant residual superior a 300 

g/m2 

Reg de curat: Emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

Base tractada amb ciment: 20 cm de sòl-ciment tipus SC-40 

En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 5 cm en capa 

intermèdia S-20 i 27 cm de sòl-ciment. 

13.2.3. Estructures 

Les estructures tipus voltes o marcs amb càrrega de terres, en tots aquests casos es dóna 

continuïtat a l’esplanada i totes les capes de ferm al tronc. 

14. DRENATGE 

Al present projecte s’utilitzaran 2 tipologies de drenatge: El drenatge transversal i drenatge 

longitudinal. El longitudinal desguassarà al transversal tot respectant els cursos naturals de l’aigua, 

només interromputs a la franja de traçat desdoblat de l’eix tranversal. 

14.1. Drenatge transversal 

Sempre que ha estat possible, s’ha conservat l’obra de drenatge existent, prolongant-la o fent la 

connexió més adient. En molts casos les ODTs existents estan a més de 10 m sota la rasant de la 

carretera i la seva substitució obligaria a realitzar una excavació desproporcionada que implicaria 

el tall complert de la C-25. En aquests casos, s’ha optat, després de consensuar la solució amb 

l’ACA, per prolongar les obres existents, comprovant que, malgrat no complir els criteris de l’ACA 

no originaven afeccions a tercers. 

En el projecte de les obres, també s’han considerat les conclusions dels estudis de fauna 

realitzades en l’àmbit de l’Estudi d'’ Impacte Ambiental, de manera que s’adapten els conductes 

d’algunes obres per tal que compleixin la doble funció de drenatge i de pas de fauna.  

En petites obres de drenatge transversal petites (QT=500<7,5 m³/s) s’ha comprovat la capacitat de 

les mateixes utilitzant la Fòrmula de Manning-Strickler. En obres de drenatge transversal mitjanes 

(7,5 m³/s<QT=500<50 m³/s) s’ha comprovat la capacitat i s’ha calculat la sobreelevació respecte la 

làmina d’aigua en llera natural.  
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En el cas de gran obra de drenatge transversal (pas d’un cabal superior als 50m³/s), s’ha aplicat 

un model unidimensional per calcular la sobreelevació que produirà l’obra de drenatge sobre el flux 

d’avinguda de 500 anys. El programa que recull aquest model numèric és el HEC-RAS. 

OD 202.3 

PK 202+320. Q500= 7.33 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 10 i la duu fins a la riera 

d’Espinelves mitjançant un tub de 1.8 m de diàmetre, creuant l’Eix Transversal i la carretera 

d’Arbúcies a Viladrau (GI-543). Es preveu perllongar-la 22.80 metres garantint la capacitat 

hidràulica pel Q500 amb un resguard de 0.7 m.  

L’OD existent tenia pou d’entrada; al tractar-se d’un perllongament, ha estat necessari reposar-lo 

en el nou punt d’entrada del tub, ja que el terreny natural es troba a uns 6m per sobre de la rasant 

interior del tub en aquest punt i executar una rampa d’entrada implicaria una fricció 

desproporcionada a l’entorn. 

OD 202.5 

PK 202+490. Q500= 3.11 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 11 mitjançant un tub de 1.8 m 

de diàmetre el qual es restituirà en gran part (22,50m) i es perllongarà 16,26m. Té capacitat pel 

Q500 amb un resguard d’ 1.35 m.  

Ha estat necessari reposar el pou d’entrada que ja tenia la OD existent, ja que en aquest punt la 

nova calçada va en desmunt. La OD existent té una alineació molt obliqua respecte de l’eix del 

tronc, el perllongament s’ha realitzat amb una alineació més ortogonal a l’eix de la C-25, i per tant, 

ha estat necessari realitzar la connexió amb el tub existent mitjançant un pou de connexió. 

OD 202.7 

PK 202+670. Q500= 29.87 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de les conques 12.0 (Q500= 27.53 m3/s) i 

12.1 (Q=2.34 m3/s) mitjançant un calaix de 2.5x2 m el qual no té capacitat. Per aquest motiu s’ha 

comprovat la seva capacitat com orifici submergit i s’ha calculat la làmina d’aigua que es generaria 

a l’entrada de l’OD donant com resultat 2.91 m els quals no afectarien al traçat. Tenint en compte 

això, es preveu perllongar el calaix existent 34 metres ja que es tracta d’una zona on, tècnicament, 

seria molt difícil executar una nova obra i a més, la proximitat del coll del revolt dificulta l’habilitació 

de possibles desviaments provisionals. Es construirà un canal no revestit que servirà per recollir 

l’aigua de la conca 12.0 i es connectarà a l’entrada de l’OD. Les dimensions del canal són 1.5 m 

de base, 2.2 m de profunditat, talussos 3H:2V i un pendent del 7.8%, amb el qual es garanteix la 

capacitat hidràulica.  

La OD existent tenia una arqueta per permetre en aquest punt el desguàs del drenatge 

longitudinal. En tractar-se d’un perllongament s’ha reposat aquesta arqueta resituant-la sota la 

nova cuneta. 

En aquest cas no té sentit calcular la sobreelevació ja que l’aigua de la conca 12.1 entrarà a la OD 

mitjançant uns graons i l’aigua de la conca 12 es canalitzarà fins l’entrada de l’obra de drenatge. 
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S’adaptarà com a pas de fauna considerant que la fauna entrarà pel canal i no pas pels graons,  ja 

que la unió del canal amb la OD és al mateix nivell, per tant, és la via més fàcil. L’adaptació com a 

pas de fauna d’aquesta OD està pendent de l’encaix definitiu de l’estructura. 

OD 203.3 

PK 203+320. Q500= 5.67 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 13 mitjançant un tub de 

2.86m de diàmetre que compleix amb els criteris de l’ACA i es perllongarà 5,80 metres garantint la 

capacitat pel Q500 amb un resguard de 2.2 m.  Per adaptar-la com a pas de fauna l’entrada es farà 

mitjançant emmacat d’escullera i la sortida mitjançant una rampa d’escapada a sobre dels 

esglaons. L’interior del tub disposarà d’una base de formigó.  

A continuació es resumeixen les característiques de les O.D.’s en forma de taula: 

 

14.2. DRENATGE LONGITUDINAL 

L’objecte del sistema de drenatge longitudinal és evacuar les aigües que procedeixen de la 

calçada així com les subconques locals, interceptades o creades per la construcció de la carretera. 

Es projecta una xarxa que recull l’escorrentia superficial i la desaigua fins a la xarxa hídrica 

existent. 

El dimensionament del sistema s’ha realitzat a partir de les consideracions recollides a la Institució 

de carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” (BOE núm. 123, de 23 de Maig de 1990). El període de 

retorn considerat en els càlculs és de 25 anys. 

Per a evacuar les aportades pels cursos naturals hídrics s’utilitzaran cunetes tipus CR-20 

acompanyades de  tubs dren finlandès desguassant totes les obres de drenatge transversal. 

Només es  realitzarà el drenatge per la banda del desdoblament respectant l’existent. Per a 

desguassar les aigües acumulades recollides als talussos i plataforma per escorrentia superficial, 

s’emprarà tubs de formigó vibropremsat del diàmetre que permeti el desguàs sense càrrega. 

14.3. Cunetes  

A la vista dels cabals obtinguts i de cara a la resolució del sistema de drenatge longitudinal s’han 

utilitzat diferents tipus de cuneta: 

� Les cunetes laterals de la calçada (del tronc principal), són de secció triangular. Es 

disposaran de cunetes tipus CR-20, de 2 m d’amplada (simètrica), i 0.18 m de profunditat 

màxima revestides amb 10 cm de formigó. 

TIPOLOGIA H / Ф AMPLE LONGITUD ACTUACIONS

OD 202.3 TUB 1,8 22,8 Prolongació

OD 202.5 TUB 1,8 17,54 Prolongació

OD-PAS DE FAUNA 202.7 CALAIX 2 2,5 32 Prolongació

OD 203.3 TUB CORRUGAT 2,86 6,29+5,80 Prolongació

NOM OD
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� Les cunetes laterals de la calçada dels enllaços, són de secció triangular asimètrica. Es 

disposaran de cunetes tipus STR15, de 1.5 m d’amplada (simètrica), i 0.15 m de 

profunditat màxima revestides amb 10 cm de formigó. 

� Les boneres contínues són de formigó armat de 0.50x0.50 m exteriors i 30 cm de diàmetre 

interior, amb material de filtre i geotèxtil. S’utilitzaran quan, pel traçat de la carretera, les 

cunetes CR-20 no hi càpiguen o per evitar la caiguda del aigua per el talussos quan es 

tingui peralt cap els mateixos i el talús es trobi sobre una obra estructural tipus escullera o 

mur de formigó. 

� Les cunetes de peu de terraplè i de guarda de desmunt són de secció trapezoïdal de 

dimensions de 1.8 m d’amplada superior, 0.6 m d’amplada inferior i 0.6 m de profunditat 

màxima, amb talussos 1H:1V i revestides amb 10 cm de formigó. 

� Per camins s’utilitzaran cunetes TTR-10 de 1.0 m d’amplada i 0.15 m de profunditat 

revestides amb 10 cm de formigó. 

La conducció de les aigües des de la cuneta de guarda de desmunt fins al sistema de drenatge de 

plataforma es farà sempre que sigui possible a través de dita cuneta. En cas de no ser possible es 

farà mitjançant baixants esglaonats. 

14.4. Càlculs efectuats  

14.4.1. Càlculs de cunetes 

El càlcul del cabal màxim que és capaç de desguassar una cuneta, per a una secció i pendent 

determinades, es realitza en règim uniforme per aplicació de la fórmula de Manning-Strickler, és a 

dir:  

iR
n

AQ h ⋅⋅⋅= 3

21
 

sent:  

– Q = Cabal màxim, en m³/s.  

– K = Coeficient de rugositat, o invers del nombre de Manning ( K = 1/n ). S'adopten els 

valors establerts en la taula 4-1 de la Instrucció 5.2-*IC.  

– j = Pendent longitudinal.  

– Rh = Radi hidràulic de la secció mullada.  

– A = Superfície mullada.  

14.4.2. Càlcul de col·lectors 

La seva capacitat màxima es calcula considerant que funciona a secció plena, però sense arribar a 

entrar en càrrega. Per al seu dimensionament s'ha emprat la fórmula de Manning, tal com s’ha fet 

per al càlcul de cunetes. 

El coeficient de Manning utilitzat és de 0.020 per a col·lectors de formigó. 

Els criteris fonamentals per a la ubicació dels col·lectors han estat els següents:  
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• Que posseeixin capacitat suficient per al desguàs.  

• Que les OTDL (Obres transversals de drenatge longitudinal) no es trobin massa pròximes 

entre si, ja que constitueixen punts durs de comportament del ferm. 

15. ESTRUCTURES I MURS 

Les estructures projectades dins del tram del present projecte constructiu es classifiquen en obres 

de fàbrica, obres de drenatge transversal i murs.  

15.1. O.F. 202.8. Pas superior Coll del Revell 

Per tal de salvar l’eix Transversal al PK 202.8 es construirà un pas superior. Aquest pas superior 

oferirà connexió amb la carretera comarcal GI-V-5411, l’estació de servei del Coll del Revell i a la 

vegada connectarà els dos sentits de circulació. 

Es projecta una obra de fàbrica d’un pas superior d’un sol tram de 37.20m de llargada i 10.80m 

d’amplada. La secció definitiva del pas superior contempla dos carrils de 3.50m cadascun, dos 

vorals a esquerra i dreta del pas superior de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada costat 

de 0.50m en tot el tram del pas superior. 

Estructuralment es resol amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada tipus “artesa” de 

2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in situ” de 0.40m de cantell.  

Els estreps són carregadors de formigó armat recolzats sobre un mur pantalla de 0.80m de cantell.  

L’obra de fàbrica es complerta amb impermeabilitzacions, sistemes de drenatge, juntes i barreres. 

S’inclou la proposta de la proba de càrrega del pas superior.  

 

Figura 15.1. Planta de la O.F. 202.8 
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Figura 15.2. Alçat de la O.F. 208.8 

15.2. Obres de drenatge transversal 

S’han projectat un total de 4 obres de drenatge transversal de les quals, 2 són tubs de formigó, de 

diàmetre 1.80m; 1 és un tub corrugat de diàmetre 2.86 m; i 1 és un calaix de 2x2,5m que també fa 

la funció de pas de fauna. 

En l’annex de drenatge s’inclou l’estudi hidràulic de les obres de drenatge transversal.  

15.3. Murs 

Murs ancorats de dames de formigó armat prefabrica. El mur a construir constarà d’un nivell de 

dames rectangular de 2,5m d’amplada per 4 m d’altura. En el centre de cada dama i hi haurà un 

forat per tal d’allotjar l’ancoratge format per cordons d’alta resistència. 

Les fases de construcció de cadascun dels nivells es descriuen a continuació: 

- Preparació de les dames: es prefabriquen a la mateixa obra.  

- Preparació del terreny i excavació: s’excava fins a la meitat de la alçada del primer nivell 

per a què la màquina de perforació i els operaris puguin treballar correctament a la hora de 

col·locar els ancoratges. 

- Perforació del terreny i col·locació dels ancoratges: se situa la perforadora en el nivell 

excavat per realitzar les perforacions i posteriorment col·locar els ancoratges. 

- Injecció dels cables: s’injecta la beurada de ciment a les beines. L’objectiu es construir la 

zona del bulb d’ancoratge i protegir el tirant front a la corrosió. 

- Excavació de la resta del nivell: un cop completada l’operació de perforació i col·locació 

dels cables, es pot continuar excavant el terreny fins a completar la resta de la alçada de 

la dama. 

- Col·locació del formigó de neteja: per tal d’assegurar un bon recolzament de les dames en 

el terreny, caldrà executar una capa de 15 cm de formigó de neteja. 

Mur Longitud (m) H màx. (m) Geometria 

M-203.0 D 122,4 4 2,5mx4m 
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16. SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 

16.1. Senyalització horitzontal 

Per a la projecció de la senyalització horitzontal i les marques vials s’ha seguit les instruccions 

dictades a la “Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”, actualitzada al Març de 1987. 

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 

- 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 

Aquestes marques seran generalment de color blanc, corresponent a la referència B-118 de la 

Norma UNE 48103. 

16.2. TIPUS DE MARQUES VIALS 

La tipologia de les marques vials és funció de la velocitat màxima permesa en la carretera i de les 

característiques de la secció transversal. 

- Tronc principal de la C-25 direcció Espinelves: velocitat màxima de 100 km/h. 

- Tronc principal de la C-25 direcció Santa Coloma de Farners: velocitat màxima de  100 

km/h.  

- Ramals: velocitat màxima de 60 km/h. 

- Rotondes: velocitat màxima de 40km/h. 

16.2.1. Marques longitudinals. 

Les marques longitudinals es classifiquen en:  

- Longitudinals discontinues 

- Longitudinals continues 

Continues: 

- Línia de vora de calçada (M-2.6) 

Línia de vora de calçada 

Tipus de via Vora Tipus Grup Ample 

Autovia 
Esquerra M-2.6 Continua  rugosa 0,10 

Dreta M-2.6 Continua  rugosa 0,15 
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Ramals 

unidireccionals 

Esquerra M-2.6 Continua 0,10 

Dreta M-2.6 Continua 0,15 

Ramals bidireccionals 
Esquerra M-2.6 Continua 0,15 

Dreta M-2.6 Continua 0,15 

Crta. convencional 
Esquerra M-2.6 Continua 0,15/0,10 

Dreta M-2.6 Continua 0,15/0,10 

- Línia de prohibició d’avançament ambdós costats (M-2.2) 

- Línia de separació de carrils abans d’un stop. (M-2.4) 

Discontinues: 

- Línia de separació de carrils amb possibilitat d’avançament (M-1.2, M-1.3) 

- Línia de separació de carrils d’entrada i sortida al tronc principal (M-1.7) 

Marques transversals. 

- Línia de detenció (M-4.1) 

- Línia de cediu el pas (M-4.2) 

16.2.2. Fletxes , signes i inscripcions. 

- Fletxes de direcció o d’elecció de carrils (Marques M-5.1 i M-5.2)  

- Fletxa de fi de carril (Marca M-5.4)  

16.2.3. Inscripcions 

La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informació complementària , 

recordant l’obligació de complir allò prescrit per un senyal vertical o en certs casos imposen per si 

mateixes una determinada prescripció. 

La longitud de les inscripcions per una via amb una velocitat màxima superior a 60 km/h és de 4.0 

m i per una via amb una velocitat mitja inferior o igual a 60 km/h és de 1,60 m. 

- STOP (Marca M-6.4)  

- CEDIU EL PAS (Marca M-6.5) 

16.3. Senyalització vertical 

Per determinar les senyals de circulació necessàries, les seves característiques, així com el punt 

de localització de cadascuna d’elles, s’han seguit l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i 

Sistemes d’informació del departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General 

de Carreteres de la Generalitat, “Manual per la senyalització viària d’orientació de Catalunya” i en 

el seu defecte les normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización 

Vertical” publicada al Gener de 2000, així com el seu catàleg “Señales verticales de circulación” 

Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 
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16.3.1. Tipus de senyals de circulació 

D’acord amb la normativa 8.1-I.C i amb el Reglament General de Circulació, els senyals i cartells 

segons la seva funcionalitat se classifiquen en: 

Senyals d’advertència de perill. Generalment triangulars y la seva designació comença per la 

lletra “P” (P-1 a P-50). 

Senyals de reglamentació. Generalment circulars i la seva designació comença per la lletra “R”. 

A l’hora es classifiquen en: 

- De prioritat (R-1 a R-6) 

- De prohibició d’entrada (R-100 a R-117) 

- De restricció de pas (R-200 a R-205) 

- Altres de prohibició o restricció (R-300 a R-310) 

- D’obligació (R-400 a R-417) 

- De fi de prohibició o restricció (R-500 a R-506) 

Senyals o cartells d’indicació. Generalment rectangulars i la seva designació comença per la 

lletra “S”. A l’hora es classifiquen en: 

- D’indicacions generals (S-1 a S-29) 

- Relatives a carrils (S-50 a S-63) 

- De serveis (S-100 a S-126) 

- D’orientació que a l’hora es classifiquen en: 

- De presenyalització (S-200 a S-270) 

- De direcció (S-300 a S-375) 

- D’identificació de carreteres (S-400 a S-460) 

- De localització (S-500 a S-574) 

- De confirmació (S-600 a S-610) 

- D’ús específic en zona urbana (S-700 a S-770) 

- Panells complementaris (S-800 a S-870) 

- Altres senyals (S-900 a S-940) 

TIPUS DE SENYAL Tronc principal Enllaços i carreteres 
Camins i carreteres. 

secundàries 

TIPUS “P” 
175 cm de costat 135 cm de costat 90 cm de costat 

TIPUS ”R” 120 cm de diàmetre 90 cm de diàmetre 60 cm de diàmetre 
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TIPUS DE SENYAL Tronc principal Enllaços i carreteres 
Camins i carreteres. 

secundàries 

TIPUS “S” 120 cm de costat 90 cm de costat 60 cm de costat 

TIPUS “S” 
120x180 cm (base x alçada) 

90x135 cm (base x 

alçada) 
60x90 cm (base x alçada) 

TIPUS ”R” 
120 cm de doble apotema 90 cm de doble apotema 60 cm de doble apotema 

 

16.4. Defenses 

Els sistemes de contenció necessaris s’han projectat  seguint les recomanacions que estableix el 

Ministeri  de Foment en la publicació ‘‘Recomendaciones sobre sistemas de contención de 

vehículos’’ que correspon a l’Ordre Circular 321/95 T i P, i les modificacions de l’O.C. 6/2001 

respecte a les barreres metàl·liques a carreteres de calçada única i doble sentit de circulació, i 

l’ordre circular 18/2004 sobre el “criteri d’utilització de sistemes de contenció per a protecció de 

motociclistes”. 

La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de perillositat dels 

diferents trams, per poder establir on és necessària barrera de seguretat i quin tipus correspon 

disposar. 

De forma general podem dir que a la mitjana s’ha disposat una barrera rígida de formigó tipus New 

Jersey, mentre que a les vores de la calçada s’han disposat barreres flexibles. En les zones del 

tronc en desmunt, donat que l’inici del talús està a sis metres de la línia blanca i que les cunetes 

laterals són cunetes de seguretat (pendents 6h:1v) no ha estat necessari posar barreres en els 

trams rectes i corbes de radi superior a 1.500 m. A continuació s’adjunta una taula resum:  
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16.5. Abalisament 

Es disposaran fites quilomètriques, fites d’aresta, fites de vèrtex, captafars reflectants en barreres 

metàl·liques, barreres de formigó i ulls de gat. 

17. SEGURETAT VIÀRIA  

Per tal de garantir la seguretat viària s’exposen una sèrie de mesures i condicions de disseny que 

han estat tingudes en compte per garantir la seguretat dels usuaris de la via. Els elements que 

s’han pres en consideració son: 

- Disseny geomètric de la via i els seus enllaços 

- Senyalització viària 

- Sistemes de contenció 

- Desviaments provisionals 

18. OBRES COMPLEMENTÀRIES 

En el present projecte s’han inclòs com a obres complementàries el tancament de la via, els 

camins de serveis i les comunicacions.  

S’ha projectat un únic tipus de tancament per a aquest tram. Es tracta d’una tanca de tancament al 

llarg de tota la traça, per a evitar possibles accidents, fonamentals d’animals que creuen la via.  

Aquest tancament té una configuració progressiva de la llum de malla amb la finalitat d’impedir el 

pas a animals de menor grandària.  

La forma i dimensions dels pals i de la malla, així com els detalls de la seva col·locació al costat de 

les obres de passada, estan definits en el document Núm. 2. Plànols .  

TIPUS DE PERILL 
GRAU 

D’ACCIDENT 

TIPUS DE 

BARRERA 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Separació de calçades (mitjana) GREU BHDEJO/0a M 

Separació de calçades de tronc principal GREU BHSEJO/0a M 

Protecció motociclistes NORMAL BMSNA2/120b L 

Terraplens del tronc més alts de 3m NORMAL BMSNA4/120a L 

Pas damunt O.D. NORMAL BMSNA4/120a L 

Barrera calçada única NORMAL BMSNA4/120b L 

Pòrtics i banderoles GREU BMSNC2/120a M 

Passos de mitjana NORMAL BMDDA1/90b L 

Estructures i obres de fabrica GREU PMC2/10a M 
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Les portes d’accés s’han associat als camins d’accés i s’han situat en zones on es permeti 

l’entrada a la plataforma de la via d’una forma ràpida. La interdistància màxima entre les portes 

d’accés és com a mínim de 1 km sense contar és clar, els trams en túnels de traçat. 

Amb la finalitat de poder accedir a la via, fonamentalment per al manteniment de la mateixa i en 

casos d’emergència com averies, accidents, etc, s’han projectat camins d’accés a la plataforma, 

de tal forma que facilitin un accés fàcil i ràpid. Aquests camins s’han projectat, tendint un ample de 

5m i un ferm de rígid de tot-u artificial. 

En el present projecte s’inclou la implantació de xarxa de comunicacions al llarg de tota la traça. 

Aquesta consistirà en 12 tubs amb diàmetre de 40mm, que es col·locaran en 3 fileres de 4 tubs, a 

la zona del voral exterior, a 110cm de la berma, i sota la capa de sòl estabilitzat.  

Al document de plànols es descriu la seva col·locació per la calçada existent, en el voral en 

terraplè i desmunt, així com en obres de fàbrica noves i existent. La implantació de la canalització 

de la xarxa de telecomunicacions es realitzarà aprofitant la calçada existent pel costat no 

desdoblat i pel centre del voral. Addicionalment, en els trams on hagi ampliacions a banda i banda 

o canvis de mà, es disposarà d’una canalització provisional. 

Amb la finalitat de marcar la seva presència, s’implantarà sobre la seva vertical i sota el paviment 

bituminós la cinta de senyalització corresponent. 

19. SERVEIS AFECTATS 

Podem trobar varies afectacions al llarg del tram, bàsicament concentrades a la zona del Coll del 

Revell.  

La primera d’aquestes correspon amb la línia aèria de mitja tensió de la companyia elèctrica 

ENDESA. Aquesta línia travessa la zona de projecte tal i com es pot veure en la imatge següent, 

es pot veure clarament en la imatge aèria degut al talla focs que ofereix protecció contraincendis. 

 

Figura 19.1. Imatge aèria del pas de la línea de MT 

L’altra afectació de serveis de la trobem a la zona de la benzinera “Coll del Revell”. En aquest cas 

es veuran afectats tots els serveis que subministren la instal·lació. En aquest cas la zona de 
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projecte afectarà les canonades que subministren els serveis d’aigua potable, la baixa tensió (BT) i 

telefonia. 

Aigua potable 

Es veuen afectades una canonada de PVC de 110mm de diàmetre i un tubular de 40mm de 

diàmetre.  

Línia de BT 

- 5 cables de 160mm de diàmetre de PE 

- 1 cable de BT subterrani 

- Cable de 150mm d’alumini 

Telefonia  

Es veu afectat un tram de cable aeri de telefonia 

Ja per últim cal destacar totes les instal·lacions relatives a la senyalització del tràfic. Bàsicament 

trobem el quadre de càmeres de control del fals túnel i les instal·lacions elèctriques pertinents. 

20. EXPROPIACIONS 

L’objectiu és determinar amb la major exactitud, els terrenys que són estrictament necessaris per 

al afectació de la zona de domini públic viari de l’autopista C-25, pretenent garantir la seva 

explotació, també una bona execució de les obres  per a tenir com resultat un bon funcionament 

de l’autopista. 

La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per executar l’obra del 

projecte i que passa a ser propietat de l’administració. El terreny expropiat es mesurarà en metres 

quadrats (m2). En cap cas aquest terreny figurarà en les partides d’ocupació temporal  

La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista per a la 

carretera una franja de terreny a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de 

l’explanació, de 8m d’amplada en les autopistes i les vies preferents i de 3m en les carreteres 

convencionals. 

Als ramals dels enllaços així com vies col·lectores distribuïdores i calçades laterals incloses en la 

concessió de l’autovia, es mantindrà el criteri de la banda de 8m. Ja a la carretera secundària, es 

tindrà en compte els criteris que li siguin propis. 

El domini públic a les obres de fàbrica es trobarà a 8m de la projecció vertical de la estructura 

sobre el terreny. 

Pels passos superiors s’ha considerat una expropiació d’ 8 m a partir del límit exterior del tauler i 

una ocupació temporal de 25 m a partir del límit exterior del tauler. 
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Pels murs en terraplè, s’ha considerat també una expropiació d’1,0 m i una ocupació temporal de 9 

m a partir del peu del mur en el parament exterior. Pels murs en desmunt s’han considerat 3,0 m 

des del límit del talús. 

De l’aplicació dels valors anteriors, resulta una superfície a expropiar de 29.267,85 m² resultant 

una valoració de: 

20.1. valoració 

Expropiacions: 28.261,64 m2 x 0,8 €/m2 = 22.609,31 € 

Ocupació Temporal: 2925,05 m2 x 0,344 €/m2 i any = 1006,21 € cada any 

20.1. descripció del municipis i tipus de terreny 

Urbà:  

sistema residencial   18 €/m2. 

urbanitzable    12 €/m2. 

Agrícola: 

Secà     1 €/m2. 

Regadiu    2 €/m2. 

Forestal: 

Bosc     0,60 €/m2. 

Matolls     0,40€ /m2. 

Improductiu, pastures,mont baix  0,40 €/m2. 

Arbrat ribera , pineda  maderable  0,60 €/m2. 

Avet,castanyer,alzinar  0,60 €/m2. 

20.2. Ocupació Temporal  

Per a calcular la indemnització que suposa la imposició de ocupació temporal, se ha considerat un 

percentatge del 4% anual sobre el valor del sòl. 

(4 % anual sobre valor del sòl): 

Urbà 

Sistema residencial   0,72 €/m2 i any 

Urbanitzable    0,48 €/m2 i any 

Agrícola: 

Secà     0,04€ /m2 i any 

Regadiu    0,08 €/m2 i any 
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Forestal: 

Bosc     0,024 €/m2 i any 

matolls     0,016 €/m2 i any 

Improductiu, pastures,mont baix 0,016 €/m2. 

20.3. Servitud de pas  

SERVITUD DE PAS (AÈRIA) 

(20 % del valor del sòl) 

Urbà:  

Sistema residencial   3,60 €/m2. 

Urbanitzable    2,40 €/m2. 

Agrícola: 

Secà     0,20 €/m2. 

Regadiu     0,40 €/m2. 

Forestal 

Bosc     0,12 €/m2 i any 

Matolls     0,08 €/m2 i any 

Improductiu, pastures   0,08 €/m2. 

Arbres ribera i pinar maderable  0,12€ /m2. 

21. SEGURETAT I SALUT 

Per donar compliment a l’article 4.1 apartat a) i b) del RD 1627/1997 és necessari elaborar un 

Estudi de Seguretat i Salut a la nostra obra. Aquest estudi té com a objectiu establir les bases 

tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 

treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 1/1995 i del RD 1627/1997 i la seva modificació recollida 

en el RD 604/2006.  

L’estructura de l’Estudi de Seguretat i Salut consta de memòria, plànols, plec de condicions i 

pressupost. 

S’inclou l’estudi a l’Annex núm.19. 

22. PLA D’OBRA 

A l’Annex 19.Pla d’obra el conjunt d’unitats més importants que componen l’obra, a fi de 

determinar la duració de les mateixes.  
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El termini d’execució serà aproximadament de 52 setmanes. 

23. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex núm.20 de Justificació de preus,s’inclou la justificació de preus de les unitats d’obra del 

projecte. Es determinen en primer lloc els costos de mà d’obra, maquinària i materials. 

Després s’inclou la relació de preus descompostos de les unitats d’obra. 

El percentatge emprat per a les despeses indirectes és del 5%. 

24. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus i als amidaments  del projecte tenint 

també en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost: 

El pressupost d’Execució per Contracte de les obres serà:  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL(PEM) 5.653.022,14 € 

DESPESES GENERALS 13% 734.892,88 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 339.181,33 € 

PRESSUPOST SENSE IVA 6.727.096,35 € 

IVA 18% 1.210.877,34 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 7.937.973,70 € 

  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

  

El pressupost total per a Coneixement de l’Administració ve descompost en els següents capítols  

  

Pressupost d’Execució per Contracte de les obres 7.937.973,70 € 

Expropiacions 23.615,52 € 

Excés del Pla de control de qualitat respecte el 2% del pressupost 

de l’Obra 
174.172,30 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 8.135.761,52 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 8.135.761,52 € 

Ascendeix el present Pressupost d’execució per contracte a la quantitat de SET MILIONS NOU 

CENTS TRENTA SET MIL NOU CENTS SETANTA TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS.  

Ascendeix el present Pressupost per a coneixement de l’administració a la quantitat de VUIT 

MILIONS CENT TRENTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-

DOS CÈNTIMS. 

25. MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 

25.1. Introducció 

El present apartat inclou les mesures indicades a la Declaració d’Impacte Ambiental i a l’Estudi 

d’Impacte Ambiental. Els aspectes més importants es reflecteixen en aquesta memòria i són els 

que es citen a continuació: 

- Revegetacions 

- Préstecs, abocadors i instal·lacions auxiliars 

- Passos de fauna 

- Soroll 

- Patrimoni cultural 

25.2. Revegetacions 

Es projecta la restauració de l’estrat vegetal amb la incorporació de diverses tipologies de plantes 

en estrats arbòries, arbustius i mitjançant hidrosembres, en funció de l’entorn on es troben les 

àrees a revegetar (forestal, agrícola, adjacent, etc). 

Les espècies triades per a la revegetació queden incloses a l’Annex de Mesures Correctores 

d’Impacte Ambiental. 

Als talussos en desmunt amb pendent 3H:2V, terraplens i a la resta d’àrees a revegetar (zones 

planeres i zones de ribera), es procedirà a més a més de la hidrosembra, a incorporar peus de 

estrat arbustiu i peus arboris.  

Les revegetacions es realitzaran respectant les distàncies de seguretat per permetre el 

manteniment en explotació dels vials, i les zones de seguretat i protecció en aquelles zones 

catalogades com d’alt risc d’incendi. 

25.3. Préstecs, abocadors i instal·lacions auxiliars 

Pel que fa als préstecs, abocadors i instal·lacions auxiliars associades a l’obra, s’han previst 

possibles emplaçaments durant l’execució de les obres, tenint en compte la normativa vigent.  
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Per la localització d’aquestes zones s’han evitat possibles afeccions a la flora i la fauna o indrets 

d’especial interès paisatgístic. S’ha evitat que estigui a prop de la llera del riu, zona forestal, ni 

tampoc l’EIN de Massis del Montseny. Sempre que ha segut possible, es tracten d’àrees d’escàs o 

nul interès socioeconòmic, i per tant  terrenys abandonats i degradats, o en el seu defecte, zones 

de conreu.  

Pel que fa als préstecs, el projecte és deficitari en terres, als plànols de Mesures Correctores 

d’Impacte Ambiental es recull la situació exacta de les zones i els accessos a les mateixes, els 

perfils de les pendents del terreny una vegada finalitzat l’extracció. 

Pel que fa als abocador d’obra, encara que el projecte es deficitari en terres en termes general, a 

l’inici del traçat existirà un important excedent de terres per al qual serà necessari disposar d’una 

zona per al seu abocament. Es per això que es projecta la construcció d’un abocador al Pla de 

Vicenta, els detall i d’ubicació del qual es recull als plànols de Mesures Correctores d’Impacte 

Ambiental.  

25.4. Passos de fauna 

Es contemplen els següents passos de fauna, incloent el condicionament de obres de drenatge i 

obres de fàbrica. Es pot distingir entre passos aptes per a gran fauna o per a petita fauna. 

 

Nom Índex d’obertura Categoria 

O.D 203.3 0,12 Obra de drenatge 

25.5. Soroll 

Els estudis de soroll realitzats determinen les possibles zones on es pot superar els valors límits 

establerts per a les diferents zones considerades com sensibles al soroll, una vegada entri en 

funcionament la nova traça.  

Segons es recull a l’Apèndix I de l’Annex de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental, desprès de 

les mesures en situ preses i els càlculs de soroll previstes, els resultats són els següents:  

En l’estudi de la situació actual, ja s’ha pogut comprovar com en les dades diürnes els valors 

mesurats en la major part dels receptors estan situats per sota dels valors límits vigents en matèria 

de soroll, exceptuant en el cas del receptor núm. 11, on el nivell acústic es troba molt propers als 

límits establerts per la normativa actual. En la resta de receptors no se superen els límits establerts 

per cadascun d’ells: 

Receptor 
Resultats treball de camp 

Límits 
permesos 

Mesura matí Mesura tarda Dia Nit 

1 Mas Joan 55,6 53,2 60 50 

2 Mesalís 54,3 53,9 60 50 

3 Logística Ribé 54,2 52,6 60 50 
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4 Can Paraire 47,3 47,9 60 50 

5 Can Roder 49,3 50,4 60 50 

6 Can Botifarra 52,9 50,3 60 50 

7 Can Valentí 55,3 56,2 60 50 

8 Can Bordi 46,7 44,7 60 50 

9 Restaurant Coll de Ravell 57,5 58,1 65 55 

10 Casa Nova d’en Fàbregues 37,2 40,2 60 50 

11 Can Riera 63,9 64,1 65 55 

En els resultats obtinguts en la simulació de la situació futura, tant la diürna com la nocturna, en un  

dels receptors estudiats es preveu que els nivells acústics tant diürns com nocturn arribin a 

superar els límits legals vigents, en concret al receptor núm. 11, on ja en la situació acústica actual 

es superen aquests límits, però això es poc significatiu ja que correspon  a un habitatge 

abandonat, no habitat i que es troba en estat ruïnós. De la resta de receptors, no n’hi ha cap on 

s’arribin a assolir els límits màxims establerts per la legislació actual. 

25.6. Patrimoni cultural 

Al llarg del tram objecte del present Projecte Constructiu no s’ha detectat cap jaciment arqueològic. 

No obstant això, el descobriment de noves restes arqueològiques i paleontològiques només es pot 

realitzar a partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que resta amagat en ell i 

per tant no hem de descartar l’aparició d’aquests durant la realització de les obres. Per tant, serà 

necessari aplicar mesures correctores d’abast més general, recollides a l’Annex de Mesures 

Correctores d’Impacte Ambiental. 

26. QUALITAT 

A l’annex número 24 s’ha realitzat l’estudi de control de qualitat que s’ha dut a terme amb el mòdul 

de TCQ2000 v3, utilitzant el Banc de Criteris de Control de Qualitat d’obra civil 2008v2 i la llista de 

preus de Referència de GISA 2008v2.  

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

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

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

El pressupost d’execució per contracta del control de qualitat (iva no inclòs) puja a la quantitat de 

que representa un 3,1% del total del pressupost d’execució per contracta de l’obra. 

27. MEDI AMBIENT 

A l’annex núm.25 s’ha realitzat el pla de control mediambiental amb l’objectiu de preservar el medi 

ambient al llarg de l’evolució de l’obra.  

28. APARTATS DEL DOCUMENT 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 
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Annex núm. 1: Antecedents 

Annex núm. 2: Cartografia i topografia 

Annex núm. 3: Estudi d’alternatives 

Annex núm. 4: Geologia i Procedència de materials 

Annex núm. .5: Estudi geotècnic del corredor  

Annex núm. 6: Climatologia i hidrologia 

Annex núm. 7: Trànsit 

Annex núm. 8: Traçat 

Annex núm. 9: Moviment de terres i enderrocs 

Annex núm. 10:  Ferms i paviments 

Annex núm. 11:  Drenatge 

Annex núm. 12:  Estructures i murs 

Annex núm. 13:  Senyalització i abalisament 

Annex núm. 14:  Anàlisis d la seguretat vial 

Annex núm. 15:  Obres complementàries 

Annex núm. 16:  Serveis afectats 

Annex núm. 17:  Expropiacions 

Annex núm. 18:  Seguretat i salut  

Annex núm. 19:  Pla d’obres. 

Annex núm. 20:  Justificació de preus 

Annex núm. 21:  Pressupost per al coneixement de l’administració  

Annex núm. 22:  Mesures correctores 

Annex núm. 23: . Qualitat 

Annex núm. 24:  Medi ambient 

Annex núm. 25:  Fotogràfic  

 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

Plànol núm. 1: Plànol d’índex  

Plànol núm. 2: Plànol de situació  
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Plànol núm. 3: Plànol de planta 

Plànol núm. 4: Perfils longitudinals 

Plànol núm. 5: Seccions tipus 

Plànol núm. 6: Perfils transversals 

Plànol núm. 7: Enderrocs 

Plànol núm. 8: Drenatge 

Plànol núm. 9: Estructures i murs 

Plànol núm. 10: Senyalització, abalisament i defenses 

Plànol núm. 11: Obres complementàries 

Plànol núm. 12: Serveis afectats 

Plànol núm. 13: Expropiacions 

Plànol núm. 14: Senyalització i ordenació del trànsit durant les obres 

Plànol núm. 15: Mesures correctores d’impacte ambiental 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments auxiliars 

Amidaments  

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Resum del pressupost 

Pressupost general 

 

Barcelona, febrer de 2011 

Estudiant autor del projecte 

 

 

Núria Cervós i Cortina 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. INTRODUCCIÓ 

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

l'interior, dibuixant una diagonal de sud-oest a nord-est. La via enllaça amb l'A-2, la CARRETERA 

C-16- i la CARRETERA C-17, entre altres vies d'importància, i connecta les poblacions de Cervera 

(Segrià), Manresa (Bages), Vic (Osona) fins a Vilobí d'Onyar (Selva), a l'alçada de L'AP-7 i de la N-

II en direcció a Girona.  

 

 

Figura 1.1. Situació geogràfica de l’Eix Transversal o C-25 

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

infraestructura viària que connectava l’interior de Catalunya sense passar per Barcelona.  

Al llarg dels 155 quilòmetres del seu recorregut, l’Eix Transversal (C-25), entre Cervera i l’N-II a 

Riudellots de la Selva, vertebra les comunicacions viàries entre la plana de Lleida, les comarques 

centrals i Girona. En l’actualitat, tenen característiques d’autovia els trams de Cervera a les 

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

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

km enumerats anteriorment) i hi transiten una gran quantitat de vehicles pesants. De fet, segons 

dades del Servei Català de Trànsit, el percentatge de vehicles pesants s’ha mantingut 

pràcticament inalterat des de la inauguració de la carretera, entre el 22% i el 26%. Però, en canvi, 

el nombre total de vehicles ha augmentat considerablement i, si bé el 1998 hi passaven 6.380 

vehicles diaris de mitjana, l’any 2008 n’hi passaven gairebé el doble, 10.902 (amb una oscil·lació 

entre 8.000 i 17.000 vehicles segons el dia).  
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Figura 1.2. Imatge de l’Eix Transversal 

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

els comporta un recorregut més llarg i pagar peatges), mentre que molts turismes utilitzen l’eix per 

moure’s entre localitats properes, especialment en la meitat oriental, més poblada. Les dades 

corroboren que, mentre que el nombre de camions és similar a tots els trams (entre 2.400 i 3.000), 

aquests representen el 44,8% entre Manresa i Cervera i, en canvi, aproximadament el 20% entre 

Manresa i Girona. 

Com a conseqüència de l’alta intensitat del trànsit, especialment de vehicles pesants, en els trams 

d’un sol carril per sentit els turismes tenen grans dificultats per avançar els camions i sovint hi ha 

retencions de trànsit. Per això, el DPTOP va plantejar l’any 2006 el desdoblament dels 145 km 

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

manera la connexió intercomarcal i les connexions de llarg recorregut entre Lleida i Girona (i, per 

tant, amb França). 

2. OBJECTIU DEL DESDOBLAMENT  

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

carretera que actualment funciona a nivell de servei D, considerat l’últim nivell admissible (amb un 

percentatge de temps de demora d’entre 65-80 i un a velocitat mitjana de recorregut d’entre 60 i 70 

km/h). 

3. CONTEXT HISTORIC DE LA INFRAESTRUCTURA 

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

Catalunya, ja va tenir en compte la construcció de l’Eix Transversal. Es van dissenyar un vial amb 

dos itineraris que es trobaven a Vic per continuar un cap a Olot i l’altre cap a Girona. Aquests 

itineraris es van arribar a començar a construir, però la Guerra Civil del 1936-1939 en va paralitzar 

les obres. Durant el franquisme es va publicar un Pla Regional de Carreteres de Catalunya que 

sembla que va refondre aquells dos itineraris i, més o menys va servir per disenyar l’actual 

comarcal 141, de la qual també se’n van iniciar les obres i no es van completar. 

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

Estructures i Serveis Urbans, va tornar a pronunciar-se per un disseny de l’Eix Transversal. Més 

tard les diputacions catalanes van prendre la decisió i van crear una comissió mixta de les quatre 
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diputacions amb el Ministerio de Obras Públicas y urbanismo, la qual l’any 1975 va presentar el 

voluminós projecte titulat “El Eje Transversal de Catalunya, Tramo Lèrida-Gerona”, el qual tampoc 

es va executar mai.  

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

l’Àmbit d’ordenació del Territori, que es va dedicar a l’Eix Transversal. Paral·lelament al país es 

van pronunciar ajuntaments i altres entitats. Però el debat, que semblava vigent i que en la premsa 

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

Pirinenc.  

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

pensat per vertebrar el territori i unir, sense passar per l'àrea metropolitana de Barcelona, les 

comarques de Girona i de Lleida. Es va pensar des de la redacció del projecte en que fos una 

autovia, però al final no va ser així basant-se que els estudis de trànsit realitzats no donaven una 

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

va construir amb característiques de via ràpida, és a dir, carretera de doble sentit de circulació, 

carril de vehicles lents on fos necessari i tots els encreuaments a diferent nivell com en les 

autovies. 

Es va anar inaugurant per trams i no va estar tot el trajecte en funcionament fins al 1997. La 

carretera quedà definitivament inaugurada el 12 de desembre de 1997, amb l'obertura del tram 

comprès entre les poblacions de Santa Maria d'Oló i Vic, després de 4 anys i de 12 inauguracions 

parcials, la primera de les quals havia estat el 22 de maig de 1993 en el tram Santa Coloma de 

Farners-Brunyola. La seva construcció va anar a càrrec de la Generalitat de Catalunya, la qual és 

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

via ràpida que volia descongestionar el trànsit que circulava de banda a banda de Catalunya sense 

haver de passar per la regió metropolitana de Barcelona, de bon començament es va construir 

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

en què la via presenta tres carrils (amb un de central destinat a l'avançament de vehicles lents 

però que poden utilitzar els vehicles del sentit contrari per a avançar). 

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

10.000 vehicles dia amb l'agreujant que gairebé el 40% dels vehicles eren camions que van 

descobrir una veritable alternativa que els unia al centre de la península des de França sense 

haver de passar pel dens trànsit de la circumval·lació de Barcelona i el més important, sense pagar 

peatges. 

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

de les de més alta sinistralitat de tot Catalunya. En els 7 primers anys es van produir 120 morts en 

accidents que, atès el caràcter de via ràpida, eren en la seva major part col·lisions frontals. La 

velocitat màxima és de 100 km / h, fins i tot en zones muntanyoses i no té corbes tancades i 

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

circulen i perillós per als conductors.  
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L'any 2007 la Generalitat aprovà el seu desdoblament per convertir-lo en autovia. Les obres, que 

es finançaran mitjançant l'anomenat peatge a l'ombra. Aquesta fórmula consisteix en que la 

concessionària assumeix el cost de l’obra però durant el període de concessió la Generalitat li 

pagarà un cànon en funció dels vehicles que hi transitin. 

4. ANÀLISI DE LA INFRAESTRUCTURA 

4.1. DADES DE MOBILITAT  

Les intensitats de trànsit l’any 2004 oscil·len entre els 6.803 veh/dia del tram més proper a Cervera 

i els 17.129 a la Ronda de Vic. El tram Cervera-Manresa té una IMD sensiblement inferior als 

trams Manresa-Vic-Riudellots. El percentatge de vehicles pesats és molt alt i supera llargament el 

30% al tram Cervera-Manresa. A la resta del traçat se situa sobre el 20-25%. Al pas per les àrees 

urbanes de Vic i Manresa, s’observa un augment de la IMD degut al trànsit local de vehicles 

lleugers que fa baixar el percentatge de vehicles pesats. Al tram comú de la C-17 i la C-25 a Vic 

(3+3), la IMD arriba a 27.024 l’any 2004. 

A continuació es presenta la IMD per a 3 aforaments representatius dels tres trams de principals la 

C-25. S’observa l’alta estacionalitat de l’aforament del Túnel de Sant Julià, al tram Vic-Girona, amb 

puntes d’IMD que superen els 16.000 veh-dia el mes juliol. 

Distribució mensual del trànsit en 3 punts representatius: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eix Transversal, que avui en dia ja està implantat com una via d’una calçada però amb traçat 

d’autopista, canalitza ja actualment, a part del trànsit propi del corredor, un volum important de 

trànsit de pas provinent del corredor Zaragoza – Lleida – Girona - frontera francesa. Amb el 

desdoblament, juntament amb l’imminent entrada en servei del tram Vic-Olot (Bracons), és 

reforçarà aquest paper de l’Eix com a itinerari de pas, captant presumiblement part del trànsit de 

pas que avui utilitza l’autopista AP-2 o l’autovia A-2 per continuar per l’AP-7 fins a la frontera.  

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

G
en

er

F
eb

re
r

M
ar

ç

A
br

il

M
ai

g

Ju
ny

Ju
lio

l

A
go

st

S
et

em
br

e

O
ct

ub
re

N
ov

em
br

e

D
es

em
br

e

Tram Cervera-Manresa (Rajadell)

Tram Manresa-Vic (Fontfreda)

Tram Vic-Riudellots (T. St Julià)
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4.2. COMPORTAMENT DEL TRÀNSIT  

Trànsit a la situació actual 

 Vehicles lleugers Vehicles pesants Total 

IMD (veh/dia) 9.772 2.934 12.707 

Veh-km/dia 1.511.557 453.900 1.965.457 

 

Repartiment modal 

El DPTOP ha anunciat que té previst a llarg termini la construcció de l’Eix Transversal Ferroviari, 

una nova línia amb característiques d’Alta Velocitat que servirà el corredor Lleida-Cervera-

Igualada-Manresa-Vic-Girona, amb una nova penetració central Manresa-Barcelona. La seva 

entrada en servei tindrà una certa influència en la mobilitat dels viatgers. 

Pel que fa a mercaderies, cal tenir en compte les hipòtesis del Llibre blanc de Transports de la 

Unió Europea, que postula un fort creixement del transport ferroviari de mercaderies. 

Xarxa futura 

Per preveure el futur de la nova infraestructura, a banda del propi Eix Transversal, també s’ha de 

tenir en compte l’entrada en servei d’altre eixos viaris significatius presentats en el nou Pla 

d’Infraestructures de Transport. 

En el següent mapa es poden observar 

les hipòtesis fetes sobre les entrades 

en servei dels nous eixos viaris. 

Les actuacions viàries indicades tindran 

una influència més o menys important 

sobre el trànsit previst a l’Eix 

Transversal. 

A continuació es presenta una 

enumeració de les possibles vies que 

afectaran el trànsit del desdoblament: 

- L’Eix Vic-Olot (túnel de Bracons), 

juntament amb l’autovia Figueres-Olot suposa un itinerari alternatiu per a l’Eix Transversal entre 

Vic i Figueres, amb una longitud 23 km inferior, un traçat més curt, ràpid i econòmic. 

-  La connexió entre Abrera i Viladecavalls de l’autovia N-II amb l’autopista C-16 permetrà donar 

continuïtat a l’Eix del Llobregat entre l’Àrea sud de Barcelona i Manresa. Aquesta continuïtat 

permetrà encaminar trànsits de llarg recorregut entre l’àrea sud de Barcelona i la frontera francesa 

evitant el pas pel corredor A-7 / B-30 entre Castellbisbal i Mollet, tram amb una congestió creixent 

degut al trànsit d’agitació metropolità. 

Horitzons de càlcul on es
considera l’entrada en servei

2011
2013
2019
2030

Horitzons d’entrada en servei dels nous eixos

viaris previstos al PCC
(Només s’inclouen autopistes i vies preferents, i els condicionaments de

carreteres que influeixen en l’Eix Transversal)
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- La nova autopista Tarragona-Montblanc-Tàrrega. Oferirà un itinerari lliure de peatge entre l’àrea 

de Tarragona i el corredors Lleida-Zaragoza-Madrid cap al sud i amb França cap al nord utilitzant 

l’Eix Transversal. 

- El condicionament de la C-37 entre Montblanc, Igualada i Manresa oferirà també un itinerari 

alternatiu a l’anterior en direcció nord, més directe però amb menors prestacions. 

Aquesta darrera circumstància pot veure’s afectada a la vegada en sentit contrari per la 

construcció del Quart Cinturó (B-40) entre Vilafranca i Sant Celoni, que augmenta 

considerablement la capacitat del corredor prelitoral. 

- El condicionament de l’Eix prepirinenc C-26, combinat amb les actuacions a l’Eix del Segre i als 

altres eixos Mar-muntanya (Eix Occidental, C-17, C-16) poden representar també certs guanys o 

pèrdues de trànsit en alguns trams de l’Eix Transversal.  

- La nova xarxa ferroviària prevista. La nova línia d’alta velocitat Barcelona-frontera, per la qual 

circularan mercaderies. La entrada en servei la nova connexió ferroviària entre Castellbisbal i el 

Port exclusiva per mercaderies. Ambdues actuacions, que disposaran d’ample estàndard UIC, 

permetran augmentar considerablement la capacitat de canalitzar mercaderies entre Catalunya i 

Europa per via ferroviària. 

El nou Pla d’Infraestructures de Transport preveu també la construcció de l’Eix Transversal 

Ferroviari, un eix d’alta velocitat apte per viatgers i mercaderies que presumiblement captarà 

trànsit viari de la C-25.  

4.3. PREVISIÓ DE LA MOBILITAT 

L’Eix Transversal va anar entrant en servei per trams des de 1994 fins 1997, excepte el tram 

Cervera-Les Oluges, que va entrar en servei l’any 2003. 

El trànsit de vehicles lleugers va anant evolucionat entre 1999 i 2004 a un ritme mitjà del 3,5%-

3,8% al tram Cervera-Manresa mentre que els trams Manresa-Vic i Vic-Riudellots han crescut el 

doble. Els creixements s’han moderant generalment al llarg dels darrers anys, tot i que les taxes 

són encara molt altes. 

Aquests creixements tan alts, molt superiors al creixement del trànsit en altres carreteres 

catalanes, són deguts a que la C-25 ha obert un corredor viari nou aconseguint IMDs de 4.200-

10.000 VL i 2.500-3.000 VP (a les Rondes de Manresa i Vic es superen els 15.000 vehicles). 

Prospectiva vehicles lleugers 

El gràfic següent mostra l’evolució de la mobilitat obligada intermunicipal entre 1981 i 2031.  
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Si es calcula el número de viatges intermunicipals en vehicle privat per cada 1.000 habitants que hi 

haurà l’any 2030, s’obté que el factor de creixement de la mobilitat 2005-2030 en vehicle privat és 

1,73. 

La mobilitat no obligada se suposa que manté el seu percentatge respecte a la obligada, i que es 

manté constant en vehicle privat. 

El volum dels nous viatges intermunicipals es distribueix per zones, proporcionalment als 

increments demogràfics (i d’activitat econòmica associada) previstos per IDESCAT.  

Prospectiva mercaderies 

La importància estratègica de l’Eix Transversal per al trànsit de mercaderies (el percentatge de 

vehicles pesants supera el 46% en un dia laborable i el 33% en un dia mitjà en alguns trams) fa 

que prengui especial rellevància la seva prospectiva, que ha de plantejar-se a escala europea. 

Per realitzar aquest anàlisis es tindrà en compte la prospectiva de mobilitat efectuada en el marc 

dels estudis previs del Pla de Carreteres de Catalunya, que té en compte de forma integrada 

l’evolució dels darrers 30 anys, les previsions recents de l’Autoritat Portuària de Barcelona, el 

Llibre Blanc per a la Política Comuna de Transport de la Unió Europea i el Pla del Sistema Logístic 

(no aprovat). 

El Pla del Sistema Logístic, trasllada les hipòtesis del Llibre Blanc a Catalunya. Considera dos 

escenaris en funció del repartiment modal: un escenari amb condicions favorables al ferrocarril i un 

altre amb condicions desfavorables. 

Hipòtesis de repartiment modal de mercaderies 
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Amb aquestes hipòtesis, el creixement de les mercaderies per carretera fins el 2026 són les 

següents:  

- Repartiment modal com l’actual: creixement del 133,2% que equival a una taxa mitjana de 

creixement del 3,6% 

- Condicions desfavorables al ferrocarril: creixement del 119,7% que equival a una taxa mitjana 

de creixement del 3,3% 

- Condicions favorables al ferrocarril: creixement del 105,7% que equival a una taxa mitjana de 

creixement del 3,1% 

La hipòtesi de creixement alt de les mercaderies a Catalunya coincideix la del Llibre Blanc de la 

UE (3,1% anual) però mentre que el Llibre Blanc preveu per Europa passar del 16,4% al 28,8% la 

quota modal ferroviària en relació a la carretera (en realitat preveu de 8,4% a 15% respecte al total 

de modes), a Catalunya es passa del 3,8% al 15,1% en mitjana. Per aquest motiu, la taxa 

d’increment anual pel ferrocarril és superior; 9,7% a Catalunya front el 6% a Europa). 

Gràficament, vehicles pesants generats i atrets per la PLD 

 

4.4. PREVISIÓ DEL TRÀNSIT 

En la taula següent podem observar l’evolució del trànsit de la carretera C-25 des de l’any 2005 

fins l’any 2030: 
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Període Actuacions Previsió de trànsit 

2005/2011 

-Desdoblament de la C-25 entre Les Oluges i Vic 

-L’Eix Diagonal (C-15 / C-37) Vilanova-Manresa 

-L’Eix del Llobregat desdoblat fins a Bagà (C-16) 

-L’Eix del Congost desdoblat fins a Ripoll (C-17) 

-L’Eix Vic-Olot-Bracons (C-37) i la continuitat fins a 

Figueres (N-260) 

-L’Eix Maçanet de la Selva-Platja d’Aro-Palamós-

Palafrugell desdoblat (C-35 / C-31 / C-65) 

-Trànsit mitjà de l’Eix: 

15.790 veh/dia 

-Taxa de creixement 

anual VL: 2,67% 

-Taxa de creixement 

anual VP: 1,2% 

2011/2013 

-Desdoblament de la C-25 entre Vic i Riudellots 

-Autopista Tarrafona-Montblanc 

-3er carril AP-7 

-Desdoblament N-340 

-Desdoblament N-II 

-Tram Abrera-Sabadell de la B-40 

-Dedoblament de la C-66 entre Besalú i Banyoles 

-Desdoblament de l’anella de les Gavarres (Quart-

Cassà-Llagostera i Palafrugell-Corçà-Celrà) 

-Millora Solsona-Bassella 

-Trànsit mitjà de l’Eix: 

13.037 veh/dia 

-Taxa de creixement 

anual VL: 2,7% 

-Taxa de creixement 

anual VP: 2,4% 

2013/2019 

-Variant de les Preses 

-Ronda sud de Vic 

-Autopista Montblanc-Tàrrega 

-Tram Sabadell-Sant Celoni de la B-40 

-Perllongament de la C-25 fins a Llagostera 

-Trànsit mitjà de l’Eix: 

20.358 veh/dia 

-Taxa de creixement 

anual VL: 3,6% 

-Taxa de creixement 

anual VP: 2,6% 

2019/2030 

Es completa el Pla de Carreteres: 

-B-40 entre Sant Pere de Riudebitlles i Abrera 

-Nou eix Sant Feliu de Codines-Centelles 

-Túnel de Toses 

-Trànsit mitjà de l’Eix: 

23.248 veh/dia 

-Taxa de creixement 

anual VL: 0,5% 

-Taxa de creixement 
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Període Actuacions Previsió de trànsit 

anual VP: 3,7% 

5. ESTAT ACTUAL  

Com ja s’ha dit, el maig de 2007 la Generalitat va anunciar que adjudicava a CEDINSA, una 

societat participada majoritàriament per Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) i Caixa 

Catalunya, el desdoblament de la C-25 i la seva posterior concessió durant 33 anys. Aquesta es 

faria a través de la fórmula “peatge a l’ombra”. El cost del desdoblament s’ha calculat en 703,5 

MEUR i comportaria la construcció o ampliació de 52 viaductes, 14 túnels i 40 enllaços. La 

Generalitat preveia que les obres comencessin a final d’any o a principi del següent i s’enllestissin 

entre el 2010 i el 2011. A final d’estiu, el Govern va començar a expropiar els terrenys necessaris 

per ampliar la calçada. 

L’any 2008 van començar les obres amb la construcció d’un nou accés a Manresa (Bages), a 

l’alçada del camí de Joncadella, que connectaria directament amb la zona universitària i facilitaria 

l’accés al futur desenvolupament urbanístic del pla de la Concòrdia. Aquest enllaç es va inaugurar 

el febrer de 2009.  

En principi, l’estiu de 2008, havien de començar les obres del tram gironí, però es va ajornar fins al 

març de 2009. Altre cop, la previsió va ser canviada fins al juliol.  

La crisi financera havia impedit que CEDINSA pogués disposar de prou crèdit per part de Caixa 

Catalunya, a l’espera que els tipus d’interès baixessin. També va declarar que hi havia la 

possibilitat d’instaurar, futurament, un peatge per a camions de llarg recorregut per tal de 

dissuadir-los de passar per la C-25 i fer-los anar per l’AP-7, tot i que de moment no es preveia 

aplicar-lo. La decisió s’acabaria prenent un cop estrenat el desdoblament de l’eix, quan es 

comprovaria si s’alleugeriria el trànsit de la via o si encara atrauria més camions i es repetirien els 

col·lapses.  

El setembre de 2009, amb més d’un any d’endarreriment, durant el qual només s’havia construït el 

nou accés a Manresa, uns moviments de terres entre Vic i Centelles (Osona) van anunciar que es 

reprenien les obres. En aquesta fase s’havia de desdoblar el tram de 55,4 km entre Vic i el sud de 

Girona. La novetat del projecte era que la C-25 no desembocaria a la rotonda de l’aeroport Girona-

Costa Brava (on hi continuaria arribant un ramal), sinó directament a l’autovia A-2, a l’altura de 

Franciac (la Selva), entre Caldes de Malavella i Riudellots de la Selva.  

Al novembre el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona 

(CILMA), juntament amb diversos ajuntaments afectats pel desdoblament de l’eix Transversal van 

presentar la Generalitat de Catalunya un conjunt de mesures per valor de 19 MEUR per reduir 

l’impacte ambiental de l’obra, encarades sobretot a millorar-ne la connectivitat ecològica.  

A finals de 2009 les obres del tram oriental continuaven avançant, on s’estaven fent feines de 

desbrossament i reposició dels serveis que calia desplaçar. A més de les obres de desdoblament, 
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durant els últims mesos, la concessionària Cedinsa estava realitzant diverses tasques de 

manteniment dels carrils existents, renovant l’asfalt allí on estava més deteriorat i revisant el 

correcte funcionament de l’enllumenat dels túnels. 

Unes setmanes abans, el secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal (PSC), es va mostrar convençut 

que els mesos d’endarreriment es podrien recuperar en el transcurs de les obres. Si aquestes 

previsions es complissin, aquestes podrien enllestir-se en poc més de dos anys. Altres fonts del 

govern, però, alertaven que encara no sabien quan podrien començar les obres en els altres dos 

sectors: entre Vic i Manresa, i entre Manresa i les Oluges (Segarra). En aquests trams, encara no 

s’havia aprovat el projecte constructiu definitiu ni s’havien posat els treballs a licitació. En 

conseqüència, l’endarreriment podria arribar fins al 2013. 

6. CONTEXT ADMINISTRATIU 

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

les gestions per començar el desdoblament de l’Eix Transversal. Amb aquest gest necessari, el 

Govern dóna la primera empenta cap a la posada en marxa dels treballs que estaran acabats 

aproximadament cap a l’any 2013.  

El Consell Executiu encarrega a l’empresa pública els tràmits necessaris per a la licitació i 

adjudicació de les obres de desdoblament de l´Eix Transversal i l’aprovació la corresponent 

despesa plurianual. L’execució del desdoblament suposarà una inversió estimada en 865 milions 

d’euros i la gestió i manteniment de la futura autovia, en 244 milions d’euros.  

El projecte preveu desdoblar l’actual carretera per formar una autovia de dos carrils per a cada 

sentit de la circulació. En la major part del traçat, s’ampliarà la carretera existent per un costat o 

l’altre per tal de formar els nous carrils i s’aprofitaran els passos superiors per prolongar-los. Així 

mateix, es remodelaran els enllaços i, pel que fa als viaductes i túnels, en general se’n construiran 

d’altres de simètrics i en paral·lel als que ja existeixen, segons asseguren des de Política 

Territorial.  

Aquest projecte està finançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant una concessió d’obra 

pública. En el cas de l’eix Transversal, la concessió abasta un període de 33 anys. L’execució de 

les obres suposarà una inversió prevista en 865 milions per als treballs de desdoblament, les 

obres complementàries, la gestió i la redacció de projectes. D’altra banda, cal afegir els costos 

previstos d’explotació i conservació de l’eix, de manera que la inversió prevista suma 1.109 

milions. 

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

les obres de desdoblament i explotació, pel sistema de peatge al'ombra, durant 35 anys de l'Eix 

Transversal, que unirà Lleida i Girona per autovia sense necessitat de passar per Barcelona.  

Es tracta del desdoblament de la C-25, carretera de 150,6 quilòmetres que uneix l'Autovia A-2 a 

Cervera (Lleida) amb la mateixa Autovia A-2 al terme municipal de Caldes de Malavella (Girona).  
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L'accionariat de Cedinsa està compost per les següents empreses:  

- FCC 27,2%  

- COPCISA 17,6%  

- COMSA 17,6%  

- COPISA 17,6%  

- CAIXA DE CATALUNYA 20,0%  

Les obres de construcció del desdoblament de l'Eix Transversal de Catalunya s'han licitat en règim 

de concessió d'Obra Pública, incloent el contracte els següents conceptes:  

- Redacció de projecte constructiu  

- Construcció de la nova calçada  

- Posada a zero i adequació a normativa del traçat existent  

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

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

Tram 1: Cervera - Manresa:  

Tram de 49,5 km dels quals 5,0 km ja estan desdoblats (Cervera - les Oluges 4,4 km Variant de 

Manresa 0,6 km). En aquest tram hi ha tretze enllaços, una Àrea de Descans i una Àrea de Servei.  

Tram 2: Cervera - Vic:  

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

ha setze enllaços, una Àrea de Descans i una Àrea de Servei.  

Tram 3: Vic - Caldes de Malavella:  

Tram de 55,0 km dels quals 1,5 km són de nova doble calçada (per enllaçar la C-25 actual amb 

l'Autovia A-2 a Caldes de Malavella). En aquest tram hi ha catorze enllaços i una Àrea de Servei.  

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

majoria de viaductes singulars i túnels. El tram Vic - Caldes de Malavella absorbeix el 51,2% del 

pressupost total de l'obra. 

És en aquest darrer tram on es troba el tram objecte d’aquest estudi. A continuació és mostra una 

imatge on es pot veure la ubicació del tram d’estudi. 
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7. CONCLUSIONS 

La presencia de tots els aspectes relacionats amb les mancances i defectes de l’actual via mostren 

la necessitat de desdoblar aquesta carretera per tal de garantir la circulació eficaç al llarg dels 

trams . Això comportarà que al tercer annex es busquin alternatives per solucionar tots aquests 

problemes de forma eficient i sempre intentant garantir la millora les qualitats de la via i la seva 

utilitat. 
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1. OBJECTIU DEL TREBALL 

Els treballs descrits en aquesta memòria tenen com objectiu comprovar els diferents sistemes de 

coordenades utilitzats per a la realització de les feines de cartografia i topografia que van servir de 

base per a la redacció de “L’avantprojecte de construcció i explotació i projecte de traçat 

desdoblament de l’Eix Transversal. C-25. PK. 180+400 al PK. 235+800. Vic – Caldes de Malavella. 

Clau: AC.DC.05068.3”. Una vegada comprovats, establir si s’escau un nou sistema de referència 

geogràfica completament definit que permeti dur a terme de manera acurada la redacció d’aquest 

projecte constructiu i la posterior execució del mateix en la fase d’obra amb la qualitat necessària. 

2. ANTECEDENTS 

S’han agafat com a punt de partida les dades obtingudes de l’Annex de Topografia i Cartografia 

que forma part de memòria de l’avantprojecte de desdoblament de l’Eix Transversal corresponents 

al tram Manresa - Vic (PK 132+380 al 178+400). 

En resum podem dir, que les dades que ens trobem es van obtenir mitjançant dues vies ben 

diferenciades:: cartografia procedent de restitució fotogramètrica a escala 1/5000 i aixecaments de 

detall a escala 1/500 de les estructures existents i de la línia blanca exterior de l’actual calçada. 

Per enllaçar els sistemes de coordenades amb el Sistema Oficial (UTM) es van realitzar els 

corresponents recolzaments fotogramètrics, partint dels Vèrtex Geodèsics segons les coordenades 

de l’IGN (Instituto Geográfico Nacional) mitjançant sistemes GPS amb el mètode de 

Posicionament Estàtic Relatiu i calculant les alçades ortomètriques emprant les dades del model 

de Geoide per a la península ibèrica (Ibergeo). 

Per enllaçar els aixecaments de detall amb el sistema oficial es van recolzar per un costat a les 

bases emprades quan es van realitzar les cartografies, mitjançant poligonals, i d’altra banda, quan 

no es podia partir d’aquestes bases, als vèrtexs de l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) 

mitjançant GPS. 

A continuació resumim en una taula les diferents fonts d’informació que es troben a la memòria: 

Tram Procedència Identificació Escala Zona Data 
Sistema 

Ref. 

Comú a tota 

la C-25 

Cartografia: Restitució tres 

vols 

G0447/00514 1:5000 
C-25 Sant. Bartomeu - 

Cervera 

Novembre 

2000 
IGN 

G0447/00507 1:5000 
C-25 Gurb – Riudellots 

de la Selva 

Novembre 

2000 
IGN 

00556 1:3500 C-25 Oluges - Manresa Maig 2001 IGN 

Vic – Caldes 

de Malavella 

Cartografia: Restitució vol 
RG-

01120/00612 
1:5000 

GI-550 Arbúcies – Sant. 

Hilari 
Abril 2002 IGN 

Cartografia: Restitució vol G0605/00677 1:5000 Variant Riudellots de la 

Selva 

Novembre 

2002 
IGN 

Taquimetria: Aixecament 

detall 
- 1:500 

Vic - Riudellots de la 

Selva 

Setembre 

2006 
IGN 
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Com a resultat de les diferents campanyes de presa de dades esmentades, se’ns dóna un seguit 

de bases de replanteig que suposen, la materialització dels diferents sistemes de coordenades 

sobre el terreny i que haurien de servir per dur a terme tots els treballs posteriors. 

3. ANÀLISI PRELIMINAR DE LES DADES RECOLLIDES DELS AVANTPROJECTES 

En primer lloc cal destacar, que la informació que obtenim de la definició dels diferents sistemes 

de coordenades es incompleta, més encara per poder treballar amb el sistema GPS que és el més 

estès i utilitzat en l’actualitat per al gruix dels treballs de topografia que es duran a terme per a la 

redacció del projecte constructiu i durant les fases d’obra. Cal destacar que hem trobat a faltar 

especialment els llistats de paràmetres de transformació resultat dels diferents càlculs d’ajust dels 

sistemes de coordenades per enllaçar-los amb el sistema oficial UTM i que son determinants per 

poder calcular la conversió de les dades obtingudes des del sistema de coordenades que utilitza el 

GPS (WGS84) a aquest. 

Al no disposar de les dades abans esmentades hem de començar per analitzar les coordenades 

de les bases de replanteig. Aquestes coordenades de les bases es troben de diferents formes: 

Comú a les tres memòries 

Restitució tres vols any 2000 Cervera - Riudellots (comú a les tres memòries). 

- Llistat inicial (xarxa bàsica i bases implantades). 

- Relació coordenades dels vèrtex fruit dels càlculs. 

- Ressenyes dels vèrtex. 

Memòria tram 3 

Restitució vol Abril 2002 Arbúcies – Sant Hilari. 

- Llistat inicial (de xarxa bàsica i bases implantades). 

- Ressenyes dels vèrtex. 

Restitució vol Novembre 2002 Variant Riudellots. 

- Llistat inicial (de xarxa bàsica i bases implantades). 

- Ressenyes dels vèrtex. 

Aixecament detall any 2006 Vic – Riudellots. 

- Llistat inicial (de xarxa bàsica). 

- Ressenyes dels vèrtex. 

Un cop examinades les dades de les bases de replanteig trobem que en moltes ocasions la 

mateixa base té diferents coordenades segons de quin llistat es tracti. Fins i tot dins de la mateixa 

font d’informació trobem dades diferents, és a dir, dins del llistat de càlcul d’un dels treballs trobem 

la mateixa base repetida amb cotes diferents i fins i tot coordenades XYZ diferents. També hem 

arribat a trobar bases repetides a les ressenyes d’algun treball amb dades diferents. 
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La major part de les bases que només tenen una dada corresponen com és lògic a bases 

implantades per fer els aixecaments de detall de l’any 2006, i la majoria de les bases que tenen 

dades diferents corresponen a vèrtex geodèsics utilitzats repetidament en l’ajust de xarxes de 

diferents treballs que es solapen entre ells, bé perquè corresponen a treballs adjacents o perquè 

uns treballs han partit del sistema de bases d’altre treball precedent.  

Com podem veure hi ha una casuística ben diferent a l’hora d’analitzar l’origen de les diferències 

trobades i de justificar la magnitud de les mateixes. 

Altra comprovació que vam dur a terme inicialment, és la de les dades relatives als vèrtex 

geodèsics pertanyents a la xarxa oficial del IGN comuns en tots casos amb la xarxa de l’ICC. Les 

dades que trobem als llistats haurien de coincidir o, si més no, assemblar-se bastant a les 

coordenades de l’IGN que en la major part dels treballs són les que s’haurien agafat com a 

referència segons les memòries. Es constata que això no és així ,sinó tot el contrari, moltes 

vegades les diferències son prou importants. 

Adjuntem a l’Apèndix 1 les taules de dades amb les diferents coordenades trobades per 

cadascuna de les bases de replanteig (taula 1) i les dades oficials dels vèrtex geodèsics 

obtingudes de l’IGN (taula 2.1) i de l’ICC (taula 2.2) amb un quadre comparatiu entre els dos 

sistemes oficials (taula 2.3). 

Com a conclusió de l’anàlisi preliminar podem dir que els sistemes de referència emprats en els 

diversos treballs, tant de cartografia, com d’aixecaments de detall, presenten importants 

diferències. Això ha de comportar que les dades del mateix terreny preses en treballs diferents no 

poden coincidir, reflectint diferències similars. A més, aquestes diferències s’accentuen en les 

zones d’encavalcament entre els tres trams del desdoblament. Tot i que aquests errors es poden 

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

inherents a la mateixa tipologia del treballs duts a terme, considerem que és necessari solucionar 

aquestes divergències per garantir que aquest  projecte constructiu s’adapti de forma ajustada al 

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

de la carretera actual ha de condicionar necessàriament la definició del traçat de la nova calçada. 

Hem d’establir un nou sistema de coordenades amb la qualitat suficient per a la correcta redacció 

del projecte constructiu i l’execució de les obres, que es pugui relacionar convenientment al 

sistema UTM oficial i que, encara que aquest nou sistema de coordenades s’aplicaran a un nou 

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

projecte constructiu, s’ajusti el màxim possible als sistemes anteriors de forma que no es presentin 

grans diferències que compliquin la definició del nou traçat en planta i en alçat de la calçada 

desdoblada. 

4. ELECCIÓ METODOLOGIA DEL TREBALL 

Donat que aquest projecte afecta a una extensió important de terreny i que els condicionants de 

temps per dur a terme els treballs desaconsellen utilitzar determinats mètodes i aprofitant les 
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actuals tecnologies de posicionament GPS, força esteses en l’àmbit professional, que es basen en 

les dades obtingudes i facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (organisme oficial) s’ha 

decidit emprar el mètode de treball amb receptors GPS conegut com VRS RTK. 

El mètode GPS VRS RTK (Virtual Reference Station Real-Time Kinematic) o Sistema de 

Posicionament Global Cinemàtic en Temps Real amb Estació de Referència Virtual consisteix en 

una variant del sistema de tradicional RTK, on en lloc de rebre via radio les correccions que donen 

la precisió requerida des d’un receptor GPS situat en una base de referència de coordenades 

conegudes, aquestes correccions es reben des d’un servidor IP al que ens connectem via telèfon 

mòbil amb connexió de dades GPRS. A més a més, les correccions que en un sistema RTK 

tradicional es determinen calculant la diferència entre les coordenades GPS rebudes a l’estació 

base i les coordenades teòriques del punt on aquesta està estacionada, en canvi en el sistema 

VRS les correccions es calculen a partir de les diferències observades en una xarxa d’estacions 

GPS fixes. Les dades recollides per les estacions fixes s’envien a un ordinador central on es 

calculen els errors per cadascuna d’aquestes a cada segon (època GPS). El receptor GPS mòbil 

transmet la seva posició dintre de la xarxa d’estacions de referència al servidor IP i calcula la 

posició de la base virtual interpolant les dades de correcció d’errors de les tres estacions fixes més 

properes. Finalment, el sistema transmet les correccions al receptor mòbil cada segon permetent 

la resolució de les ambigüitats del sistema GPS en temps real i aconseguint una precisió 

centimètrica equiparable amb el sistema RTK convencional. 

Aquest sistema es basa en un servei conegut com RTKAT que ofereix a Catalunya l’ICC dintre del 

servei CATNET-IP al marc del projecte SPGIC (Sistema de Posicionament Geodèsic Integrat de 

Catalunya) i que aprofita la xarxa CATNET d’estacions permanents consistent en 13 estacions 

repartides per tot el territori de la comunitat autònoma. Es de lliure accés i ha tingut molta 

acceptació dins de l’àmbit professional. 

Els principals avantatges de la utilització d’aquest sistema són, que dóna una cobertura total a la 

zona del projecte, facilita que tots els que intervenen en els treballs ho facin des d’un sistema de 

referència oficial comú, permet un major rendiment al no dependre d’estacions bases que, en 

funció de diversos factors, solament poden donar servei a pocs quilòmetres al voltant i permet el 

màxim aprofitament dels recursos, tant dels receptors GPS com dels operaris. D’altra banda 

presenta els inconvenients de possibles zones de poca cobertura de telefonia i possibles manques 

de rendiment sota determinades condicions (ja que no permet la utilització de la constel·lació de 

satèl·lits russos GLONASS). 

Cal esmentar que per convertir les coordenades geodèsiques, donades en sistema WGS84 propi 

del GPS, al sistema oficial ED50 de coordenades UTM oficial a Catalunya cal fer servir una 

transformació de Set Paràmetres (Bursa-Wolfe) utilitzant les dades oficials publicades per l’ICC. A 

més a més, per obtenir les alçades ortomètriques amb una precisió suficient a partir de les alçades 

el·lipsoïdals, que al seu torn s’obtenen de la transformació, s’ha d’emprar un model matemàtic de 
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les diferències entre els dos sistemes de referència utilitzats per a amidar l’altura anomenat 

geoide. L’ICC publicà un model per a calcular les ondulacions del geoide. 

A continuació facilitem la definició detallada del sistema de coordenades oficial de l’ICC: 

- Projecció: UTM (Mercator transversal universal) fus 31 Nord 

  Latitud central: 0º00’00” N 

  Semieix menor: 3º00’00” E 

  Fals Nord: 0,0000 

  Fals Est: 500000,0000 

  Factor d’escala: 0,9996 

Datum 

- El·lipsoide: Internacional 1924 

  Semieix major: 6378388,0000 

  Semieix menor: 6356911,9461 

  Aplatament: 297,0000 

  Excentricitat: 0,081991890032286 

- Paràmetres de transformació des de WGS-84: 

  Translació en X (metres): 136,65383900 

  Translació en Y (metres): 141,46254000 

  Translació en Z (metres): 167,29798300 

  Rotació en X (segons): -2,09308759 

  Rotació en Y (segons): -0,00140440 

  Rotació en Z (segons): -0,10770860 

  Factor d’escala (ppm): -11,54597669  

- Model Geoidal: CAT70260 

5. TREBALLS REALITZATS 

El conjunt de tasques realitzades que han servit de base per a la redacció del present annex són:  

- Aixecament general de tota la zona de la traça a escala 1/2000, així com de la línia blanca 

de la carretera existent. 

- Aixecament topogràfic de detall, a escala 1/200 i realitzat per la empresa GESTOP S.A., 

de les zones on es troben situades les estructures i obres de fàbrica. 

- Recopilació dels aixecaments topogràfics existents realitzats a l’ Avantprojecte. 
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5.1. Treballs de camp 

Per els treballs de camp s’han fet servir el següents equips: 

- Receptor GPS Trimble R8 amb Llibreta Controladora TSC2 i software Trimble Survey 

Controller i connexió mòdem GPRS via telèfon mòbil Bluetooth. 

- Receptor GPS Trimble R6 amb Llibreta Controladora TSC2 i software Trimble Survey 

Controller i connexió via mòdem GPRS integrat. 

Per tenir dades acurades i amb les que podem treballar per establir un sistema de coordenades 

que compleixi els requisits establerts en els punts anteriors, el primer que hem de fer és obtenir 

dades de camp de totes les bases de projecte que sigui possible, emmagatzemant les 

coordenades en sistema WGS-84 per poder fer els treballs de gabinet lliurement. La metodologia 

emprada ha estat la de posicionar el receptor GPS en cadascuna de les fites de les bases, 

instal·lat sobre un bastó de dos metres dotat d’un sistema de “bípode” auxiliar ancorat, permetent 

així garantir la seva verticalitat i donant-li la estabilitat requerida per aquest tipus de medició. Una 

vegada estacionat, s’ha fet la lectura del punt amb la tipologia de “punt de control” consistent en 

una lectura continuada de 180 èpoques (a excepció de determinades zones on ha resultat 

impossible). Aquest mètode assegura una qualitat de medició òptima per emprar aquestes lectures 

en càlculs de calibratges. En el cas de la comprovació dels vèrtex geodèsics s’ha situat el receptor 

GPS sobre una base anivelladora i s’ha prolongat el temps de lectura.  

A més, durant aquest procés, s’han pogut detectar un seguit de bases que ja no hi són per 

diversos motius, d’altres que tot i que s’han trobat físicament el seu estat no permetia tenir-les en 

compte i finalment d’altres amb diferències de coordenades tan grans respecte a les de projecte 

que han estat desestimades directament davant la gran quantitat d’informació recollida. 

Adjuntem a l’annex de dades el llistat amb les dades de camp emmagatzemades amb les 

coordenades en sistema WGS-84 (taula 3.1) i amb les coordenades UTM que s’obtenen de la 

transformació oficial del sistema RTKAT (VRS ICC) amb els paràmetres esmentats al punt 6 (taula 

3.2). 

5.2.  Treballs de gabinet 

Per els treballs de gabinet s’ha fet servir Ordinador Portàtil Marca Toshiba. 

Una vegada realitzats els treballs de camp passem a analitzar les dades obtingudes. En primer 

lloc, comparem les coordenades UTM del sistema VRS ICC amb les coordenades UTM del 

projecte. Quan en el projecte teníem diferents dades per a una mateixa base de replanteig hem 

comparat les coordenades VRS amb cadascuna de les versions del projecte. Amb les bases 

ordenades d`oest a est (en el sentit d’avanç dels PK’s del projecte) i les dades comparades, hem 

obtingut un llistat (taula 4 de l’annex de dades) on queden reflectides les variacions que al llarg de 

la traça van tenint les diferències en X, Y i Z entre el sistema oficial de l’ICC i els sistemes de 

coordenades del projecte. 
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De l’anàlisi d’aquestes dades es desprenen que a la major part del traçat es dóna el fet que les 

variacions són més suaus en planta que en cota. Les variacions en cota tenen tendència a produir 

oscil·lacions. 

Caldria destacar que s’ha cregut que es més important ajustar-nos als sistemes de projecte que al 

sistema oficial amb el qual ja hem comprovat que hi ha grans diferències. Això és així perquè 

s’han utilitzat les dades que sobre la posició de la línia blanca actual es van obtenir dels diferents 

aixecaments de detall fets l’any 2006 per fer l’encaix del traçat en planta i en alçat definitius que 

quedaran aprovats al projecte constructiu. 

En conclusió, es decideix calcular un sistema de coordenades ajustant-nos el més possible a les 

coordenades de les bases de replanteig que apareixen a la ressenya de la memòria de 

l’aixecament de detall que es va fer per l’avantprojecte. Això sí, posem com a premissa la condició 

que les definicions del sistemes de coordenades de trams adjacents siguin compatibles amb el 

major encavalcament possible, assegurant d’aquesta forma una certa continuïtat entre tots els 

sistemes i, el que es més important, assegurant que les definicions dels projectes entronquin de 

manera correcta i que els replantejos per la posterior execució de les obres siguin coincident al 

final i al principi dels esmentats trams adjacents. 

Com hem comprovat, els sistemes dels avantprojectes presenten forces diferències amb el 

sistema oficial, així doncs, els podem considerar sistemes locals. Partint d’aquest fet, l’encaix del 

nou sistema es farà pel mètode conegut com calibratge local, que consisteix en trobar una 

transformació de set paràmetres que ens permeti convertir les coordenades en WGS-84 

obtingudes del GPS a un sistema de coordenades local. A més a més, per tenir un sistema que 

s’adapti de la forma mes exacta possible, per completar el calibratge local, es determinaran uns 

ajustaments horitzontal i vertical que consisteixen en una segona translació i rotació que 

completen l’ajust en detall. Per fer els càlculs s’ha emprat l’esmentat software Trimble Geomatics 

Office, agafant preferentment les coordenades de les bases de replanteig que es van extreure de 

les ressenyes que trobem a la memòria de l’aixecament en detall i les coordenades de les bases 

que, tot i no estar present en aquestes ressenyes, apareixen al llistat del càlcul de l’ajust dels 

corresponents sistemes de coordenades i que, segons es desprèn dels esquemes de les 

poligonals bàsiques que també acompanyen la memòria, havien estat importants per als càlculs. 

Tanmateix s’han fet servir els esquemes de les poligonals per triar entre totes les bases 

comprovades les més adients per fer l’encaix al trobar-se als extrems de les línies de base de 

major longitud i que fan d’enllaç amb els vèrtex geodèsics de la xarxa oficial o amb zones més 

distants dintre de les mateixes poligonals. Per completar els càlculs i obtenir sistemes amb errors 

residuals ben distribuïts per tot el tram, s’han agafat bases que es troben a la mateixa traça 

intercalades entre les anteriors. Finalment, per fer el sistema compatible amb els dels trams 

adjacents, s’han fet servir bases pertanyents a aquests i que es faran servir de manera conjunta 

en ambdós sistemes de coordenades. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2.Cartografia i topografia Pàgina | 12  

 

A l’annex de dades adjuntem el resum de les bases utilitzades per l’encaix del sistema de 

coordenades on apareixen segons l’ordre d’utilització (taules 5) i un llistat amb les bases, 

ordenades d’oest a est, on apareixen també destacades les bases comuns amb els trams 

adjacents i es comparen les coordenades obtingudes per aquestes bases emprant cadascun dels 

sistemes (taula 6). 

6. RESULTATS 

Com a resultat de tots els treballs comentats a la present memòria s’ha aconseguit generar un 

sistema de coordenades que respecta les toleràncies màximes de valors residuals que 

requereixen aquest tipus de càlcul i que s’encavalquen àmpliament amb el següent tram. 

A continuació facilitem la definició detallada del sistema de coordenades resultant per aquest tram: 

- Projecció: UTM (Mercator transversal universal) fus 31 Nord 

  Latitud central: 0º00’00” N 

  Semieix menor: 3º00’00” E 

  Fals Nord: 0,0000 

  Fals Est: 500000,0000 

  Factor d’escala: 0,9996  

Datum 

- El·lipsoide: Internacional 1924 

  Semieix major: 6378388,0000 

  Semieix menor: 6356911,9461 

  Aplatament: 297,0000 

  Excentricitat: 0,081991890032286 

- Paràmetres de transformació des de WGS-84: 

  Translació en X (metres): -77,17117200 

  Translació en Y (metres): 173,14217200 

  Translació en Z (metres): 383,44208100 

  Rotació en X (segons): -2,38888597 

  Rotació en Y (segons): -9,81811408 

 Rotació en Z (segons): 1,03612639 

 Factor d’escala (ppm): -6,74902718 

- Ajust Horitzontal: 
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  Origen en X (metres): 454895,624071183 

  Origen en Y (metres): 4635183,051214490 

  Rotació sobre l’origen (segons): 0,000002219650590 

  Translació en X (metres): 0,000000245765796 

  Translació en Y (metres): -0,000000201032653 

  Factor d’escala: 0,999999988104612 

 

- Ajust Vertical: 

  Origen en X (metres): 446577,437528392 

  Origen en Y (metres): 4638221,818982470 

  Pendent en X (ppu): -0,000003633711507 

  Pendent en Y (ppu): 0,000047261378101 

  Separació vertical constant: -0,026553001127567  

- Model Geoidal: CAT70260 

Adjuntem a l’annex de dades el llistat de càlcul del software utilitzat (taula 7). A més a més, 

s’adjunten com a necessària materialització dels sistemes sobre el terreny el llistat de les noves 

coordenades de les bases de replanteig resultat d’aplicar les transformacions definitives (taula 8). 

Finalment s’adjunten les ressenyes d’aquestes bases degudament actualitzades. 

7. RESULTATS OBTINGUTS 

Els resultats obtinguts, fruit dels treballs realitzats, s’estructuren en els tres apèndix que es 

presenten a continuació: 

- Apèndix 1: Aixecament General de la Traça 

- Apèndix 2: Aixecament de Detall  

- Apèndix 3: Aixecament de detall del Avantprojecte  
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ANNEX 1. AIXECAMENT GENERAL DE LA TRAÇA 
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RESSENYES DE LES BASES 

 



 

 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 35  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 36  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 37  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 38  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 39  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 40  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 41  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 42  

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 43  

 



 

 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

 

Annex 2. Cartografia i topografia Pàgina | 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX 2. AIXECAMENT DE DETALL DE GESTOP S.A. 
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RESUM DE LA POLIGONAL 
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1. INTRODUCCIÓ 

Un estudi d’alternatives té per objecte recollir i analitzar els diferents paràmetres que incideixen i 

afecten de manera directa i indirecta a un indret determinat del territori arrel d’una actuació que s’hi 

pretén fer.  

En aquest annex s’estudiaran les possibles alternatives proposades per aconseguir obtenir una 

proposta que solucioni el millor possible el desdoblament de l’eix transversal a l’enllaç del Coll del 

Revell. 

En les solucions que es proposin per resoldre aquest punt del traçat caldrà tenir en compte 

aspectes condicionants com ara el traçat actual i la orografia complicada del terreny. Al llarg de tot 

el desdoblament de la C-25 s’ha seguit el criteri de dissenyar un traçat paral·lel a l’actual, utilitzant 

la via existent per ubicar-hi trànsit en un sentit i la de nova construcció en sentit contrari. Aquest fet 

condiciona bàsicament en que la velocitat de projecte és definirà com a 100Km/h, però com a 

contrapartida l’estalvi generat és de gran importància, ja que la via actual és podrà utilitzar 

íntegrament per un dels sentits de circulació amb molt poques actuacions. Igualment cal definir la 

calçada en sentit contrari i adaptar les infraestructures a aquest nou traçat intentant que l’afectació 

sigui mínima.  

A continuació es farà una valoració de tots els condicionants i aspectes a considerar per tal de 

definir una sèrie d’alternatives constructives entre els PK 202+300 i 203+500. A continuació es farà 

una valoració de cadascuna d’elles per tal d’obtenir-ne la òptima. Es valoraran aspectes com els 

procediments constructius, la implicació econòmica, el termini de les obres... 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment entre els PK 202+300 i 203+500 (PK objecte d’aquest estudi) trobem una única 

calçada per on circulen els dos sentits del trànsit. El Coll del Revell és un dels punts del traçat amb 

cota més alta, 820m aproximadament.  

En aquest tram trobem una distribució de carril de 2+2 degut a que al ser un punt alt es disposa de 

carril de vehicles lents en els dos sentits de la marxa.  

Pel que fa als ramals, trobem el ramal d’incorporació sentit Vic que discorre per l’esquerra de la 

traça (sentit PK’s creixents (sentit Girona)), i els ramals d’incorporació i sortida sentit Girona i el de 

sortida sentit Vic que discorren per la dreta de la calçada. Aquest condicionant imposa que des del 

inici del tram fins al PK 203+160 el desdoblament es faci pel cantó dret ja que l’afectació al traçat 

actual és mínima. A partir del 203+160 i fins al final del tram el desdoblament serà per la banda 

esquerra degut a que el moviment de terres és més petit i menys dificultós. Als plànols de la planta 

es pot veure el que s’acaba d’explicar 

Com a solució de l’enllaç podem veure que es resol mitjançant una rotonda situada a la part 

superior del túnel artificial del Coll del Revell. En aquesta rotonda i conflueixen els 4 ramals de 

sortida o incorporació a la C-25 i la carretera GIV-5411, la qual condueix fins a Sant Hilari. Al 
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marge dret de la rotonda (direcció Girona) hi trobem l’estació de servei “Coll del Revell”. La 

situació d’aquesta estació de servei s’haurà de considerar ja que podrà condicionarà la solució del 

nou projecte. 

 

Figura 2.1. Situació actual 

 

Figura 2.2. Detall Coll del Revell 

3. ALTERNATIVES 

Davant de qualsevol problema d’enginyeria cal fer un estudi d’alternatives que valori quins son els 

pros i els contres de totes solucions proposades. Generalment cap de les alternatives es pot 

arribar a considerar que sigui la solució perfecta per resoldre un cas, es per això que es realitza un 

anàlisi multi criteri per analitzar les diferents propostes. Fer un anàlisi multi criteri comporta establir 
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pesos per a una sèrie de criteris valorats, de manera que permeti obtenir una visió, el més 

objectiva possible, de quina es la solució mes idònia per aquell projecte. 

En el cas d’aquest projecte els principals condicionants del es troben en la resolució que 

s’adoptarà a l’enllaç del Coll del Revell tal i com s’ha explicat en el punt anterior. Pel que fa el 

desdoblament de la via es troba totalment condicionat per la orografia del terreny de manera que 

aquest s’executarà al costat que impliqui més facilitats constructives.  

A banda dels condicionants, hi ha un fet que condicionarà l’evolució de l’obra i també els 

procediments constructius d’aquesta, que és el fet de mantenir el trànsit operatiu al llarg de les 

obres. En els punts següents es veurà com afecta. 

Per tant podem dir que en aquest cas les diferents alternatives es que es proposaran variaran en 

la manera de resoldre l’enllaç del Coll del Revell. La tipologia d’aquest ens porta a proposar 

diferents solucions que principalment influencien a dos aspectes generals del projecte: 

- Infraestructura per salvar el pas sobre la C-25. Actualment trobem un fals túnel sobre el 

qual s’hi situa la rotonda que reparteix el trànsit cap a les diferents vies (ramals o GIV-

5411) 

- El tipus d’intersecció dels diferents ramals i enllaços. Actualment trobem una rotonda que 

fa aquesta funció. En aquest punt l’espai es veu limitat per la situació de l’estació de servei 

“Coll del Revell”, fet que condiciona la ubicació en altres punts d’aquesta tipologia d’enllaç. 

A continuació, tot tenint en compte aquests dos factors principals es definiran tres possibles 

alternatives que més endavant es valoraran tot obtenint la solució definitiva de projecte.  

Al moment de fer aquesta elecció es tindran en compte paràmetres com ara respectar el traçat 

actual, afectar el menys possible el medi ambient, superfície afectada, pressupost de l’actuació... 
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3.1. Alternativa 1 

3.1.1. Descripció  

Aquesta primera alternativa consisteix en construir un fals túnel paral·lel a l’actual per tal de salvar 

el Coll del Revell.  

 

Figura 3.1. Detall en planta de l’execució d’un fals túnel paral·lel a l’actual 

 

 

Figura 3.2. Detall de l’alçat de la solució de construir un fals túnel paral·lel. 

Es tracta de la construcció d’un nou fals túnel, en paral·lel i contigu a l'existent i per l’interior del 

vessant, de manera que hi discorri el trànsit de la calçada en sentit Vic de la futura C-25. Aquest 

túnel aproximadament es trobaria entre els PP.KK. 202+785 i 202+865 segons l’eix del túnel. La 

secció del nou túnel hauria de permetre el pas de tres carrils, un per a vehicles ràpids, amb una 

secció de 1,0 m + 3 x 3,5 m + 1,0m, sumant a la vegada les amplàries de les voreres. 

La longitud de l’obra, a la seva zona coberta, seria d’uns 80 m i si es projecta simètric a l'existent. 

A partir de la boca del costat de Girona s’haurà de projectar un mur de contenció del talús. 

Vic 

Girona 
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La tipologia estructural triada per a l’obra podria ser com la del túnel existent, una volta de formigó 

prefabricada que es recolza sobre pantalles in situ. L’amplària i altura de la volta a definir, mentre 

que el gàlib vertical hauria d’estar sobre els 5,50m. 

3.1.2. Procediment constructiu 

Pel que fa als procediments constructius únicament es detallarà el de l’execució del nou fals túnel, 

ja que és la principal diferència respecte les altres alternatives. 

El procediment constructiu seria el següent: 

- Excavació fins la cota de coronació de les pantalles  

- Execució de les pantalles in-situ 

- Excavació entre pantalles fins al nivell dels recolzaments 

- Realització dels recolzaments 

- Col·locació de la volta 

- Reblert i compactat 

- Reposició carretera i rotonda 

- Excavació del túnel 

3.1.3. Consideracions. Els pros i els contres de l’alternativa. 

1. La construcció del nou túnel suposa demolir i reconstruir la rotonda que distribueix el 

trànsit cap als diferents ramals, cap a l’estació de servei del Coll del Revell o cap a la 

carretera GI-V-5411. En la planta que s’adjunta en l’apartat anterior es pot veure com 

aquesta queda afectada.  

Pel que fa la rotonda, un cop construïts els fals túnel es reconstruiria i s’adaptaria 

novament l’enllaç i als ramals existents. 

2. Construcció d’un mur a la sortida del túnel, sentit Girona, per tal de contenir el talús. La 

secció dels dos túnels i el gruix de les quatre pantalles necessàries implica que l’amplada 

total de la secció sigui suficientment gran com per no deixar espai entre la carretera GI-V-

5411 i la pròpia C-25, per construir un talús 3H:2V com demana aquest tipus de terreny. 

Per aquest motiu es necessita un mur d’ aproximadament 100-110m.  
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3. En aquesta alternativa, cal valorar l’aspecte econòmic. Ja que la construcció un fals túnel 

d’aquesta tipologia tindria un cost estimat d’uns 2milions d’euros, considerant l’obra civil i 

les instal·lacions. 

4. Un altre aspecte important a considerar de les diferents alternatives és l’afectació al medi 

de cadascuna d’elles. En aquest cas en podem treure aspectes a favor i aspectes en 

contra. 

Pel que fa als aspectes a favor podem dir que un enllaç tipus aquest actua com a pas de 

fauna entre els dos cantons de la via. Les dimensions del pas faciliten el pas dels animals 

garantint la seguretat d’aquests.  

Pel que fa als aspectes contraris podem destacar l’important moviment de terres que 

implica aquesta solució. Com ja hem dit anteriorment el desmunt que es necessita, degut 

a l’amplada de la plataforma és força important, implicant també que els ramals i la GI-V-

5411 s’hagin de desplaçar de manera important, tot creant una major afectació al talús, 

que tal i com es pot veure es de pendent important. 

5. Un aspecte favorable d’aquesta alternativa es la facilitat i seguretat en que es pot 

gestionar la combinació de l’execució de l’obra i el fet de mantenir el trànsit per la C-25. 

En aquest cas es podria mantenir el trànsit per l’actual C-25 en el dos sentits de la marxa. 

Pel que fa al trànsit dels ramals i la GI-V-5411, tot i no ser molt significatiu podria 

combinar-se fàcilment amb la construcció del túnel, ja que les pantalles es construirien a 

batatges, fet que permetria desviar el trànsit per on no s’està construint. 

 

 

 

 

 

A-A’ 

A-A’ 
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3.3. Afectacions al trànsit en l’alternativa 1 
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PLÀNOLS ALTERNATIVA 1 
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3.2. Alternativa 2 

3.2.1. Descripció  

Aquesta segona alternativa adopta una solució totalment diferent a l’anterior i consisteix en 

substituir el túnel artificial del coll del Revell per un pas superior. 

 

Figura 3.4. Alçat del nou pas inferior e substitució del fals túnel 

La solució seria projectar, en lloc d’un fals túnel paral·lel al existent, un pas superior d’un sol tram 

d’uns 37m de llargada i 11m d’amplada. La secció del pont contemplaria dos carrils de 3.50m 

cadascun, dos vorals a esquerra i dreta del pont de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada 

costat de 0.50m en tot el tram del pont. 

Estructuralment la solució es resoldria amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada 

tipus “artesa” d’uns 2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in 

situ” de 0.40m de cantell. Aquesta biga es recolzaria sobre uns 

carregadors construïts com a continuació de dues pantalles de 

formigó construïdes in-situ.  

Pel que fa les pantalles, a la banda esquerra (sentit Girona) se’n 

executarà una de nova construcció i a la banda dreta s’aprofitarà 

l’existent sobre la qual es recolzava la volta del túnel. Per aquest 

motiu l’enderroc del túnel haurà de ser controlat per tal de no 

malmetre estructuralment la pantalla. Les dues pantalles s’ancoraran al terreny per tal de garantir 

l’esabilitat de l’estructura.  

 

Figura 3.5. Detall del carregador 

Pantalla de nova 

construcció 

Pantalla 

existent  
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3.6.Planta del pas superior 

Pel que fa les interseccions en aquesta alternativa cal valorar dues opcions. Resoldre les 

interseccions tipus T o reconstruir la rotonda en un punt diferent. En aquesta alternativa es valora 

la primera d’aquestes opcions, la segona es valorarà a l’alternativa 3.  

Cal remarcar que l’afluència de trànsit en aquesta sortida de la C-25 no és molt elevada, per tant 

podem dir que no comporta gran afectació optar per aquesta tipologia d’intersecció. 

3.2.2. Procediment constructiu. 

En aquest cas el procediment constructiu del pas superior es veu influenciat pel fet de mantenir en 

trànsit operatiu al llarg de la via sense alteracions significatives. Aquesta consideració s’explicarà 

en el punt següent, però ja podem dir que aquest fet obligarà a dividir el procediment constructiu 

en dues fases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-A’ 

A-A’ 

Figura 3.7. Zones d’actuació en cadascuna de les fases 
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Fase 1 

Aquesta primera fase implica la construcció del pas superior, realitzant les actuacions que 

s’enumeraran a continuació, a la banda dreta de la rotonda tal i com s’indica en la primera imatge. 

La banda contraria es mantindrà operativa pel pas del trànsit. 

Procediment constructius en la fase 1: 

- Desplaçament de la GI-V-5411 tal i com es pot veure en els plànols relatius a l’alternativa 

2 

- Enderroc de la rotonda 

- Ancoratge de l’hastial dret (sentit Girona) del túnel 

- Extracció de les terres que cobreixen la volta de la zona indicada com a fase 1 

- Demolició de la part de la volta compresa a la zona indicada com a fase 1 mitjançant 

mitjans mecànics per tal de no malmetre l’estructura restant 

- Recrescut necessari de la pantalla (pantalla sud) 

- Excavació del marge esquerra 

- Construcció de la pantalla nord i ancoratge d’aquesta 

- Construcció del carregador  

- Col·locació de la biga artesa  

- Acabats del pas superior. 

Fase 2 

En aquesta segona fase el pas superior estarà construit i per tant es podrà derivar el trànsit per 

aquest. Aquesta segona fase consisteix en demoldre la resta de fals túnel. Els procediments 

construtius seran els següents: 

- Enderroc de la rotonda 

- Extracció de les terres de sobre la volta 

- Demolició de la volta  

- Demolició de l’hastial esquerra del fals túnel 

- Extracció de les terres 

- Finalització de la pantalla nord  

- Adequació dels talusos 

- Construcció de la plataforma  

Aquesta alternativa implica la necessitat de desviar el trànsit pels ramals per tal de poder realitzar 

els treballs amb seguretat i comoditat. Aquest fet comporta que la resta de treballs, com ara 

construcció de la plataforma, actuacions sobre el drenatge transversal i col·locació del longitudinal, 

col·locació de ferms... puguin realitzar-se còmodament i sense interferències amb el trànsit. 
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3.2.3. Consideracions. Els pros i els contres de l’alternativa 

1. Aquesta segona alternativa presenta com a millora significativa la reducció del volum 

d’obra. Conseqüentment això es tradueix en una reducció del termini d’execució i també 

en una reducció del cost. Aquest aspecte es dedueix dels següents punts: 

- Reducció significativa del moviment de terres. La dimensió de la infraestructura 

justifica aquesta afirmació ja que els desmunts es redueixen considerablement. 

També cal destacar que l’ample de plataforma que es necessita amb aquesta 

solució es molt menor de manera que l’excavació al talús esquerra serà molt 

menor, fet significatiu ja que es de gran pendent. A continuació es presenta una 

imatge de les corbes de nivell en aquest punt que demostra el dit. 

 

Figura 3.8. Imatge on es destaquen les corbes de nivell per tal de provar la pendent del talús esquerra 

- La reducció de l’ample de la plataforma implica que no sigui necessària la construcció del 

mur de contenció del talús al marge esquerre, ja que hi ha espai suficient per deixar el 

talús amb un pendent 3H:2V entre la calçada de la GI-V-5411 i la de la C-25. 

- Per últim cal destacar que l’afectació al ramal d’incorporació sentit Vic i a la GI-V-5411 són 

menors. 

2. Cal destacar que tots aquests punts esmentats es tradueixen en una menor afectació al 

medi i una major adaptabilitat de l’obra a l’orografia del terreny.  

Respecte als factors ambientals hem de dir que aquesta alternativa reduirà la facilitat dels 

animals de passar d’un marge a l’altre de la via respecte l’alternativa anterior. 

3. Pel que fa a l’aspecte econòmic, aquesta alternativa té un cost inferior. La valoració de la 

construcció del pas superior es valora aproximadament en 1,5 milions d’euros, quantitat 

inferior a l’anterior. També caldria valorar la disminució de l’obra esmentada en el punt 

anterior que reduiria encara més el cost. 

4. Un aspecte negatiu d’aquesta proposta és el fet de resoldre les interseccions de l’enllaç 

amb una intersecció tipus T. Una intersecció resolta amb una rotonda sempre ofereix una 

major seguretat per als usuaris de la via.  

Figura 3.9. Resolució de les interseccions 

tipus T 
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Tot i això cal destacar que el volum de trànsit que hi 

ha en aquest enllaç es força reduït per aquest motiu 

s’ha considerat la possibilitat de valorar aquesta 

alternativa. A l’alternativa 3 es valorarà la mateixa 

solució resolent l’enllaç amb una rotonda tot i que 

l’espai del que es disposa és molt reduït.  

 

5. Per últim cal destacar en aquesta alternativa que l’afectació al trànsit de la via és molt més 

significatiu que en el cas anterior. Per tal d’executar els treballs en el pas superior i en el 

fals túnel s’haurà de tallar el trànsit de a C-25 desviant aquest pels ramals tal i com 

s’indica en la imatge següent. 

 

Figura 3.10. Desviament del transit pels ramals. 

Tot i implicar afectacions al trànsit, el fet de tallar el trànsit per complet al llarg de la C-25 permetrà 

desenvolupar els treballs amb major comoditat i agilitat. 

Com ja s’ha explicat en el procediment constructiu s’haurà de dividir l’execució de les obres en 

dues fases per tal de permetre el pas del trànsit. A continuació es presenten dues imatges de com 

es podria procedir en cadascuna de les fases per tal de combinar les obres i el trànsit. 

Zona d’obres 
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Figura 3.11. Pas del trànsit en la fase 1 

 

Figura 3.12. Pas del trànsit en la fase 2 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 3.Anàlisis d’alternatives Pàgina | 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS ALTERNATIVA 2 
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3.3. Alternativa 3 

Ja per últim plantejarem la darrera alternativa a valorar. En aquest cas també es plantejarà la 

solució de construir un pas superior en lloc de construir un nou fals túnel artificial. La diferencia 

respecte l’alternativa 2 es troba en la tipologia d’enllaç.  

En aquest cas en lloc de resoldre l’enllaç amb interseccions tipus T, es proposa reconstruir la 

rotonda novament.  

L’única diferencia es troba en que degut a la presència del pas superior, la nova rotonda haurà de 

desplaçar-se lleugerament tal i reubicar-se tal i com es pot veure el les figures que es presenten a 

continuació.  

Pel que fa el desplaçament existeixen dues possibilitats. Desplaçar la rotonda cap a l’esquerra del 

pas superior o cap a la dreta.  

3.3.1. Alternativa 1. Reubicació a l’esquerra del traçat. 

Tal i com es pot veure en aquesta imatge 

la ubicació de la rotonda a la banda 

esquerra del traçat és pot considerar 

impossible, en primer lloc perquè l’espai es 

pràcticament insuficient i en segon lloc 

perquè el moviment de terres executar és 

molt important. 

 

 

3.3.2. Alternativa 2. Reubicació a la dreta del traçat. 

La construcció de la nova rotonda a la banda dreta de la traça és una opció més considerable 

degut a que es disposa de més espai.  

En aquest cas l’afectació principal es a l’estació de servei i restaurant del Coll del Revell degut a la 

proximitat d’aquesta. Aquesta afectació es pot veure a les imatges que es presenten a continuació.  

Igualment si ens fixem en la primera d’aquestes imatges podem veure com aquesta solució implica 

una modificació de la traça dels ramals de sortida i incorporació sentit Girona, en el tram pròxim a 

la rotonda. En les opcions anteriors únicament es veuen afectades les traces del ramal 

d’incorporació sentit Vic i el darrer tram de la GI-V-5411.  

Bàsicament a causa de la disposició d’espai podem dir que la alternativa 3.1 queda descartada i 

que únicament es valorarà la 3.2 en l’anàlisi multicriteri. 

Figura 3.13. Reubicació de la rotonda a l’esquerra 
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Figura 3.14. Reubicació de la rotonda a la dreta. 

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 3.Anàlisis d’alternatives Pàgina | 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÀNOLS ALTERNATIVA 3 
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4. ANÀLISIS MULTICRITERI 

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

Delphi. Es defineixen una sèrie d’indicadors de tot tipus i s’assignen uns pesos relatius a cada un 

d’ells, en funció de la seva transcendència en l’anàlisi. Després es puntua cada alternativa en cada 

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

global i final que permet comparar les alternatives. 

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

seleccionat prèviament. En aquest anàlisis multi criteri, l’elecció d’indicadors i paràmetres es fa en 

funció dels objectius i prioritats del projecte a jutjar, intentant raonar i justificar la definició i 

assignació efectuades de la forma més objectiva. Mai es podrà eliminar un cert grau de 

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

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

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

s’ha pretès equilibrar la relació entre els criteris econòmics i els funcionals i socials. 

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

en forma de quadre. Un major pes implica major importància a criteri del redactor; major puntuació 

implica millor adaptació a la característica corresponent. 

4.1. Factors a valorar 

Els factors que s’han considerat per la realització de l’estudi multi criteri han estat els següents: 

- Seguretat: Aquest aspecte s’ha considerat el més important i per això se li ha assignat un 

20 % de la puntuació total. Dintre de seguretat s’engloba la seguretat vial i la seguretat del 

usuaris que circulen per la via.  

- Aspecte econòmic: Aquest també es un aspecte important a tenir en compte i no només 

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

cadascuna de les alternatives. Per aquesta raó se li ha assignat un 20% del pes total. 

- Impacte ambiental: Tenint en compte l’entorn on es situa la infraestructura, qualsevol 

intervenció que es realitzi dintre d’aquest territori provocarà un impacte ambiental en 

l’entorn natural. Es per això que demolicions, aportacions de nous materials o destrucció 

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

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

- Impacte visual: Aquest aspecte té també força importància ja que el projecte a executar 

es situa en un espai on la vegetació es força abundant, per aquest motiu l’impacte visual 

guanya força importància per no trencar amb homogeneïtat de l’entorn. Així aspectes com 

grans terraplens, desmunts o estructures desproporcionades, poden causar forts impactes 

visuals en l’entorn. Es per això que també li ha assignat 10% del pes total. 

- Dificultat tècnica: Aquest aspecte valora la dificultat tècnica d’execució de les diferents 

alternatives. Dintre d’aquí s’engloben aspectes com dificultat d’execució, accés als 
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materials o afecció sobre el procés executiu dels procediments constructius necessaris per 

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

- Compatibilitat d’us de la via durant el temps d’execució: Al tractar‐se d’una 

infraestructura vital per l’accés dels veïns de Rocafort de Vallbona a la mateixa vila i la 

xarxa de carreteres, guanya gran importància la quina es la manera que es 

compatibilitzarà l’ús de la xarxa amb l’adequació de la mateixa. Aquest aspecte està molt 

relacionat amb planificació d’execució que té cadascuna de les alternatives. Es per 

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

- Duració de les obres: Un aspecte a considerar, el qual podria relacionar-se amb la 

dificultat tècnica, es ser la variació en el termini d’execució que comporta cadascuna de 

les alternatives. El fet de que una solució impliqui més o menys temps d’execució és un 

condicionant a considerar ja que pot repercutir en altres aspectes com ara en el cost de 

l’obra, en la seguretat, en les afectacions als usuaris.... Al factor del termini se li assigna 

un 5% del pes total. 

- Manteniment futur de la infraestructura: El manteniment futur de la infraestructura 

també es un condicionant important a considerar. Generalment aquests treballs comporten 

una suma econòmica considerable per aquest motiu s’intentarà valora en criteris de 

sostenibilitat econòmica quina és la millor de les alternatives proposades. A aquest factor 

se li assigna un pes del 10%. 

4.2. Anàlisi multicriteri. Valoració 

Un cop exposats els criteris que s’utilitzaran per valorar cadascuna de les alternatives passarem a 

fer l’anàlisi multi criteri el qual en permetrà escollir la millor de les alternatives. 

Les alternatives es valoraran de l’1 al 3, atorgant 3 punts a l’alternativa que millor solucioni 

l’aspecte a valorar i donant 1 punt a la més negativa respecte el valorat.  

Aquesta puntuació es multiplicarà pel pes donat a cadascun dels factors obtenint així la puntuació. 

Criteri Pes (%) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Seguretat 20 1 x 0,2 = 0,20 2 x 0,2 = 0,40 3 x 0,2 = 0,60 

Aspecte econòmic 20 1 x 0,2 = 0,20 3 x 0,2 = 0,60 2 x 0,2 = 0,40 

Impacte ambiental 15 1 x 0,15 = 0,15 3 x 0,15 = 0,45 2 x 0,15 = 0,30 

Impacte visual 10 1 x 0,1 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 

Dificultat tècnica 10 1 x 0,10 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 

Compatibilitat d’us de la via 

durant el temps d’execució 
10 3 x 0,1 = 0,30 2 x 0,1 = 0,20 1 x 0,10 = 0,10 

Duració de les obres 5 1 x 0,05 = 0,05 3 x 0,05 = 0,15 2 x 0,05 = 0,10 

Manteniment futur de la 

infraestructura 
10 1 x 0,10 = 0,10 3 x 0,1 = 0,30 3 x 0,1 = 0,20 

Total 100 1,2 2,7 2,1 
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4.3. Motius de la valoració 

SEGURETAT 

Alternativa 1 

Puntuació: 1 _ En la valoració d’aquesta alternativa s’ha tingut en compte el fet de 

que la conducció per l’interior d’un túnel sempre és menys segura que fora. Tot i 

que la longitud d’aquest túnel no arroba als 100 metres, existeixen aspectes com 

ara els canvis d’il·luminació, la disminució de la distància de visibilitat, la perillositat 

de que es produeixi un accident a l’interior, la possibilitat d’avaries a l’interior... 

Tots aquests aspectes fan que aquesta sigui l’alternativa que s’ha valorat com a 

menys segura, 

Alternativa 2 

Puntuació: 2 _ Aquesta alternativa rep una valoració inferior respecte l’alternativa 3 

degut a la tipologia d’intersecció. Tot i que l’afluència de trànsit a través del coll del 

Revell no és molt elevada, sempre proporciona més seguretat vial una intersecció 

solucionada tipus rotonda que solucionada tipus T. 

Alternativa 3 

Puntuació: 3 _ En aquest cas com a conclusió els dos raonaments anterior podem 

dir que aquesta és l’alternativa més segura i per aquest motiu se li atorga la major 

puntuació. 

 

ASPECTE ECONÒMIC 

Alternativa 1 

Puntuació: 1 _ Tal i com s’ha dit anteriorment la valoració de la construcció del fals 

túnel està valorada en un dos milions d’euros, per tant podem dir que es 

l’alternativa més cara. Amés cal destacar que el cost de manteniment també es 

més elevat ja que estem parlant d’una infraestructura de dimensions molt més 

superior.  

Alternativa 2 
Puntuació: 3 _ Aquesta alternativa rep la major puntuació degut a que és la més 

econòmica. Com ja s’ha dit està valorada aproximadament en 1,5 milions d’euros. 

Alternativa 3 
Puntuació: 2 _ Aquesta alternativa és podria valorar com l’anterior i caldria afegir-li 

el cost de reconstrucció de la rotonda. 

 

IMPACTE AMBIENTAL 

Alternativa 1 

Puntuació: 1 _ Aquesta alternativa rep la valoració més baixa, principalment degut 

al moviment de terres que implica ja que el volum d’obra en aquest cas és molt 

superior. A més a més caldria afegir-hi que la utilització de materials com ara 

formigons, o de maquinaria té una magnitud molt més significativa que en les 

altres alternatives i per tant el impacte ambiental serà superior.  

Alternativa 2 

Puntuació: 3 _ Aquesta alternativa podria considerar-se la que implica menys 

volum d’obra i per tant menys termini, menys moviment de terres, menys 

maquinària... fet que es tradueix en un impacte ambiental inferior. 

Alternativa 3 
Puntuació: 2 _ Igual que en el cas anterior aquesta alternativa es troba en el punt 

mig de les dues anteriors en quant a volum d’obra i per tant rep la valoració mitja. 
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IMPACTE VISUAL 

Alternativa 1 
Puntuació: 3 _ Aquesta alternativa, en aquest cas rep la valoració més elevada ja 

que un cop finalitzades les obres és la que quedaria més integrada en el medi. 

Alternativa 2 

Puntuació: 2 _ En aquest cas, podríem dir que el pas superior no quedaria tant 

integrat en el medi com un fals túnel. Però implicaria un impacte menor que la 

darrera alternativa 

Alternativa 3 
Puntuació: 1 _ Podria considerar-se la menys integrada en el medi pel fet de tenir 

obra addicional respecte la anterior. 

 

DIFICULTAT TÈCNICA 

Alternativa 1 

Puntuació: 1 _ La construcció d’un fals túnel comporta molts més requeriments 

tècnics respecte les altres alternatives degut a la magnitud del moviment de terres, 

a les dimensions de la infraestructura... 

Alternativa 2 

Puntuació: 3 _ La construcció del pas superior es pot considerar de menys 

dificultat ja que les partides d’obra a desenvolupar són de menor dimensió i 

complexitat.  

Alternativa 3 

Puntuació: 2 _ En aquest cas el plus d’obra addicional de la reconstrucció de la 

rotonda implica que aquesta alternativa tingui una dificultat tècnica lleugerament a 

l’anterior 

 

COMPTIVILITAT DE LES OBRES AMB L’ÚS DE LA VIA 

Alternativa 1 

Puntuació: 3 _ La construcció d’un nou fals túnel és l’alternativa que menys afecta 

al trànsit de la C-25 ja que els treballs es desenvolupen fora de la traça actual. 

D’aquesta manera es pot mantenir el trànsit de manera normal pel traçat actual 

mentre es duen a terme els treballs necessaris. Únicament caldrà afectar el trànsit 

en ocasions puntuals com per exemple en l’execució del drenatge transversal. 

Alternativa 2 

Puntuació: 2 _ En aquesta alternativa l’afectació al trànsit es pot considerar de 

gran importància ja que implica el tall de la C-25 i el desviament el trànsit pels 

ramals. Igualment en els ramals s’ha de combinar l’afectació al trànsit amb el 

desenvolupament dels treballs dividint en dues fases el procediment constructiu. 

Alternativa 3 

Puntuació: 1 _ Aquesta alternativa a més d’aplicar-li tot el dit en el punt anterior cal 

afegir-hi la afectació que tindrà en el moment de la reconstrucció de la rotonda al 

trànsit que circula pels ramals.  

 

DURACIÓ 

Alternativa 1 
Puntuació: 1 _ La duració de la construcció del fals túnel implica una durada molt 

superior a la de les altres alternatives.  

Alternativa 2 
Puntuació: 3 _ Aquesta solució és la que presenta un menor termini ja que el 

volum d’obra és inferior respecte les altres dues. 

Alternativa 3 Puntuació: 2 _ Aquesta alternativa novament queda en un punt mig. Podria 
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considerar-se que el termini és pràcticament igual a l’anterior, ja que la 

reconstrucció de la rotonda no té perquè implicar un augment del termini degut a 

que podria combinar-se amb altres treballs. Tot i això se li atorga la segona 

puntuació.  

 

MANTENIMENT 

Alternativa 1 
Puntuació: 1 _ novament estem valorant una estructura de majors dimensions i per 

tant més costosa de mantenir. 

Alternativa 2 
Puntuació: 3 _ igual que en el cas anterior aquesta és l’alternativa que implicarà 

menys treballs i menys cost de manteniment. 

Alternativa 3 
Puntuació: 2 _ Pel mateix raonament que en el punt anterior a aquesta se li atorga 

la segona puntuació. 

5. RESULTAT DE L’ANÀLISI MULTI CRITERI. 

Un cop valorades les diferents alternatives hem pogut veure com l’alternativa 2 és la que es 

desenvoluparà en aquest projecte.  

La primera alternativa podem dir que queda descartada per la seva afectació a l’entorn. La 

construcció d’un nou fals túnel implica un gran moviment de terres i un cost molt més elevat 

respecte les altres dues alternatives, cosa que es pot deduir de les dimensions de cadascuna de 

les infraestructures.  

La trecera de les alternatives podria ser bona en el cas de poder disposar d’espai on ubicar la 

rotonda. La ubicació de les instal·lacions de l’estació de servei del Coll del Revell en el marge dret 

(sentit Girona) i el pendents talussos del marge esquerra impossibiliten que aquesta sigui una 

alternativa factible. 

Pel que fa l’alternativa 2, alternativa que es tirarà endavant, podem dir que tot i tenir una major 

afectació al trànsit i usuaris de la via respecte la primera, o resoldre l’enllaç de manera no tant 

efectiva, és la solució que menys afectació té a l’entorn i al medi que envolta la zona de projecte. 

També cal dir que es la solució que millor s’adapta al traçat actual, condicionant molt important a 

tenir en compte en aquest projecte. 

També cal destacar la important diferencia econòmica respecte la primera de les alternatives i la 

influencia que pot tenir en el termini total de l’obra. La diferència econòmica també es pot valorar 

respecte la segona de les alternatives, ja que la segona requereix la reconstrucció de la rotonda i 

la readaptació dels ramals a la nova distribució. En el cas de l’alternativa 2 els ramals del marge 

dret es poden mantenir exactament iguals, modificant únicament el ramal d’incorporació sentit Vic 

per la construcció de la nova plataforma que acollirà el transit sentit Vic i el tram final de la GI-V-

5411. 
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1. GEOLOGIA DE LA ZONA DE PROJECTE 

1.1. Introducció, objectius i treballs efectuats 

En aquest annex es presenta l’Estudi Geològic General de la zona “Projecte Constructiu. Millora 

general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 203+500” 

Els primers apartats del present annex descriu les característiques geològiques de la zona objecte 

d’estudi, els materials que són interceptats i/o que es localitzen a les proximitats del traçat, així 

com un estudi de les canteres i dels abocadors propers.  

1.1.1. Objectius 

L’objectiu de l’estudi geològic – geotècnic comprèn la confecció d’una cartografia geològica de la 

zona de projecte, la determinació geotècnica de les diferents unitats geològiques detectades i les 

recomanacions necessàries per a dimensionar les estructures, terraplens i desmunts previstos així 

com un estudi de les canteres i dels abocadors propers. L’estudi també inclourà un estudi de 

l’aprofitament dels materials i un apartat d’hidrogeologia. 

A continuació es descriuen els continguts a l’Estudi Geològic - Geotècnic: 

Geologia de la zona: Es realitza un estudi geològic del tram objecte d’estudi.  

Procedència de materials: En aquest apartat es realitza una investigació detallada de possibles 

zones de préstec, especialment de pedreres existents a la zona d’estudi, tant actives com 

abandonades, que puguin subministrar i cobrir la demanda d’àrids pel terraplè i aglomerats de la 

carretera.  

Caracterització geotècnica dels materials: Classificació dels materials en funció dels 

paràmetres obtinguts en els diferents assaigs realitzats. 

Nivells d’aigua i agressivitat: En aquest apartat s’analitzen els nivells d’aigua detectats i a la 

profunditat a la que apareixen, així com l’agressivitat del subsòl al formigó. 

Caracterització de l’esplanada: Es classifica l’esplanada segons la norma actual en tota la 

longitud del traçat objecte d’estudi, donant les recomanacions per obtenir l’esplanada prevista en 

el projecte. 

1.1.2. Descripció del projecte 

El traçat objecte d’estudi té una longitud aproximada de 1,2 Km, localitzant-se entre les províncies 

de Barcelona i de Girona. Situat als termes municipals d’Espinelves i Arbúcies, a les comarques 

d’Osona i La Selva.  

El projecte consisteix en la resolució d’un punt concret del desdoblament de la C-25, que en 

l’actualitat disposa d’una única calçada amb dos carrils de circulació, mantenint bàsicament el 

mateix traçat. El desdoblament previst disposarà d’una calçada en cada sentit amb un mínim de 

dos carrils de circulació en cadascuna. 
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Topogràficament la cota del terreny es molt variable. El traçat es situa en la seva pràctica totalitat 

per una zona de relleus abruptes i el tram objecte d’estudi no és una excepció.  

En la totalitat de la seva llargada, el corredor per on discorre el traçat es caracteritza per ser un 

substrat granític amb un mantell d’alteració a sauló de desenes de metres. En aquestes 

condicions, resulten successius trams en desmunt i en terraplè d’altures mitges de 15-20 m, 

superant-se en alguns casos els 50 metres d’alçada.  

1.1.3. Antecedents 

Per a l’execució d’aquest estudi s’ha obtingut informació del Mapa Geològic de Catalunya, a 

escala 1:250.000, editat per l’ICC; Mapa Geològic d’Espanya a escala 1:50.000. 

Complementàriament s’ha estudiat la informació bibliogràfica disponible, concretament: 

- Mapa geològic d’Espanya (IGME, full 35, escala 1:200.000) 

- Mapa geotècnic general (IGME, full 35, escala 1:200.000) 

- Mapa hidrogeològic d’Espanya (IGME, full 35, escala 1:250.000) 

- Mapa d’àrees Hidrogeològiques de Catalunya, E. 1:250.000 (Servei Geològic de 

Catalunya – ICC, any 1992) 

- Mapa de roques i minerals industrials (IGME, full 35, escala 1:200.000, any 1998) 

De tota la informació dels treballs de camp realitzats s’han recuperats les cales realitzades dins de 

l’àmbit del present projecte referent a estudis anteriors. 

1.2. Context geològic 

1.2.1. Marc geològic general 

Des del punt de vista geològic, la traça creua el massís granític de les Guilleries que forma part de 

la Serralada Prelitoral Catalana, una de les zones en que es divideix la unitat geològica de les 

“Catalànides”. El massís es situa al final del cicle hercinià, quan es produeix una intrusió de granit 

àcid, que va acompanyat, en fases distensives posteriors, d’un important conjunt de dics de 

composició variada (leucogranits, pòrfirs granodiorítics i granítics, i felsites) amb una direcció 

principal NE-SW.  

Els granits presenten elevats graus de meteorització fet que ha provocat la formació d’un extens i 

potent mantell de sauló d’un gruix superior en alguns casos als 30 m. En profunditat, el granit 

alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. Això fa que en alguns desmunts els 

materials que es detecten a la coronació estiguin formats de sauló mentre que al peu del talús 

aparegui granit sa.  

D’altra banda existeixen rius i rieres que travessen la zona objecte d’estudi on es detecten dipòsits 

quaternaris que en general presenten espessors d’ordre mètric. La composició d’aquests dipòsits 

és granular amb presència de graves i alguns blocs de composició eminentment granítica. 
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1.2.2. Tectònica 

Des del punt de vista tectònic, el massís de les Guilleries presenta una estructura massiva, tot i 

que durant la orogènia alpina va quedar afectat per esforços que van donar lloc a importants 

fractures, d’escala regional i de direcció principal NW-SE, i a unes altres de menors. 

 

Figura 1.2.  Esquema tectònic regional de la zona de estudi, extret del full 333 (Santa Coloma de Farners) del IGME, on 

s’observa el  massís de les Guilleries afectat per dos direccions de fractures principals). 

Les fractures mes destacades a la zona son dues: la falla de la Riera de les Corts-Espinelves, el 

reflex morfològic de la qual son les marcades valls per on discorre la traça; i la falla de Joanet de 

direcció NO-SE, el reflex morfològic de la qual és la vall de la riera de Joanet i la seva prolongació 

Figura 1.1 Mapa geològic de la zona d’estudi, extret dels fulls 333 (Santa Coloma de Farners) i 332 (Vic) del IGME a escala 

original 1:50.000. El color blau predominant correspon a Granodiorites i granits biotítics, mentre que en tonalitats rosades es 

representen els Leucogranits, els Monzogranits i el granit rosat de gra gruixut. En aquestes dues unitats apareixen dics i filons 

formats per leucogranits, aplites, i pòrfirs de composició diversa i d’orientació predominant NE-SW representats en colors 

diversos. Els colors verds i marrons de la zona mes oriental corresponen a Gneissos i esquistos Cambro-ordovicians. En el 

sector mes occidental, els tons ataronjats corresponen a conglomerats i gresos Terciaris. 
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per la riera de Santa Coloma. Cal destacar que aquesta facturació és difícilment observable a 

causa del potent mantell d’alteració que presenta el massís. 

El conjunt de dics formats durant les fases distensives presenten una orientació marcada NE-SW i 

ENE-OSO. Associada a la intrusió hi ha falles menors subparal·leles. 

De forma general existeix un predomini de juntes subverticals i de direcció predominant NO-SE i 

unes altres de mes difuses de direcció E-W i N-S. 

1.2.3. Geomorfologia 

Des del punt de vista geomorfològic, la zona estudiada es caracteritza principalment per presentar 

una geomorfologia relativament abrupta, amb cims destacats i fons de vall encaixats. La xarxa de 

fractures principals i el diferent comportament davant l’erosió i meteorització de les litologies del 

massís granític són els factors fonamentals del modelat del relleu en aquesta zona. 

El massís està format pel substrat granític on s’han intruït un conjunt de dics. El granit sa o poc 

meteoritzat només aflora al llarg d’uns quilòmetres, mentre que la resta sempre apareix com a 

recobriment d’alteració. Les zones de granit fortament meteoritzat es localitzen principalment a les 

capçaleres de les valls i a les superfícies d’aplanament exhumades, on l’estabilitat morfogenètica 

ha facilitat la menor eliminació de les alterites i una exposició mes prolongada als agents 

atmosfèrics.   

El modelat adquireix formes relativament abruptes, amb vessants boscosos, i escassos 

afloraments de roca fresca. La major resistència davant la meteorització dels dics i la seva 

morfologia tabular amb disposició subvertical o de fort cabussament ha originat al massís la 

macroforma predominant en forma de crestes desenvolupades. Aquestes crestes tenen una 

morfologia lineal molt destacada, amb aflorament gairebé continu dels materials rocosos del dic i 

vessants regularitzats al potent recobriment de meteorització de sauló. 

  

Figura 1.3. Vista general de la zona, on els vessants boscosos emmascaren els possibles afloraments de roca fresca 

(granit) de la zona. 
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Els principals agents morfogenètics d’aquesta zona es corresponen amb processos erosius i 

d’escolament. 

Les formes fluvials son d’escassa entitat, exceptuant algunes rieres i torrents com el Torrent de 

Riudecós o la riera de Joanet, amb fons de vall encaixats i de composició generalment granular 

amb espessors dels dipòsits quaternaris d’ordre mètric. 

 

Figura 1.4. Detall de dos dels viaductes existents a la zona d’estudi on es pot observar la morfologia de fons de vall 

encaixats. 

1.2.4. Hidrogeologia 

La hidrologia en aquesta zona està condicionada casi en exclusivitat per la presència de fractures 

que afecten a les roques ígnies fonamentalment. A tota la zona s’hi troben nombroses fonts i 

surgències com la Font Vella, situada a la localitat de Sant Hilari Sacalm, on la surgència es 

produeix en el punt de convergència de tres fractures que afecten els granits; o la Font Picant, que 

també sorgeix a través d’una fractura de direcció NO-SE. En altres casos, les surgències es donen 

a la intersecció de petites fractures amb filons. 

Segons el “Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya” a escala 1:250.000 editat pel Servei 

Geològic de Catalunya, la zona d’estudi queda emmarcada dins la unitat  301 (Paleozoic granític 

del Montseny-Guilleries). 

Aquesta unitat ocupa tot el traçat on es descriuen els terrenys com a zones poc permeables amb 

aqüífers locals.  

Es diferencien tres tipus de materials amb diferents característiques hidrogeològiques. El primer fa 

referència al substrat granític sa que constitueix el massís rocós fracturat, amb baixa permeabilitat 

a causa de la fracturació. En zones on les fractures estan més desenvolupades, existeixen 

aqüífers amb circulació regional que es comporten normalment com a aqüífers lliures i anisòtrops, 

tot i que en punts determinats funcionen com a semiconfinats. El segon tipus de material 

correspon als dics de pòrfir de caràcter impermeable, que constitueixen, en ocasions, barreres 

hidrogeològiques per contrast de permeabilitat. L’últim tipus de material diferenciat correspon al 

recobriment d’alteració (sauló). Es tracta d’un material sorrenc amb un important desenvolupament 
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i que presenta una elevada porositat, la qual cosa afavoreix la ràpida infiltració de l’aigua de pluja i 

el seu drenatge cap a les rieres. Constitueixen aqüífers soterrats i superficials d’aigua poc 

mineralitzada que formen surgències als contactes amb els dics. 

A continuació es mostra el mapa hidrogeològic de la zona d’interès: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivell freàtic es situa generalment a una profunditat mínima de 10 m a excepció d’algunes zones 

puntuals que corresponen al fons de les rieres on s’interpreta que el nivell freàtic es troba més alt. 

1.2.5. Sismicitat 

D’acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSP-07, la perillositat sísmica del territori 

es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica. 

H 

G 

I 30 

Figura 1.5. Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya. Escala 1:250.000 de la zona del Montseny, del Servei 

Geològic de Catalunya. Llegenda: H 00: AQÜIFERS EN FORMACIONS GRANÍTIQUES; G 20: AQÜÍFERS EN 

FORMACIONS DE GRESOS, PISSARRES I ESQUISTOS (Dipòsits detrítics cambro-ordovicians i silurians); I 30: 

AQÜÍFERS MIXTS DE LES DEPRESSIONS NEÒGENES I QUATERNARIES ( Dipòsits detrítics mio-pliocens) 
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Figura 1.6. Mapa de perillositat sísmica d’Espanya 

Aquest mapa 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, i el coeficient de 

contribució K, que té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols esperats en la 

perillositat sísmica de cada punt. Segons aquest mapa, el valor de l’acceleració sísmica bàsica ab, 

en els termes municipals propers al punt d’estudi és de: 

Municipi Acceleració sísmica bàsica ab 

Espinelves 0,06g 

Santa Coloma de Farners 0,06g 

Arbúcies 0,06g 

1.3. Característiques geològiques del traçat 

1.3.1. Característiques litològiques 

Els materials que afloren al llarg del traçat en estudi constitueixen el basament hercínic  de la zona 

format principalment per tres tipus de litologies diferenciades que en conjunt formen el massís 

granític de les Guilleries. Aquestes litologies corresponen al substrat granític (Formació G), al 

mantell d’alteració del granit a sauló (Formació J) i a la xarxa de dics que travessen el massís 

(Formació D). D’altra banda, a les zones de riera es detecten dipòsits quaternaris al·luvials 

(Formació Qr), i als peus dels vessant i a les zones mes deprimides s’hi acumulen dipòsits 

col·luvials (Formació Qc). Superposats a aquests materials naturals es disposen terres de 

reompliment d’aportació antròpica i terreny vegetal. 

A continuació es descriuen geològicament les unitats litològiques diferenciades: 
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Rebliments antròpics R 

En diferents zones del traçat s’han localitzat els dos tipus d’acopis de terres que es descriuen a 

continuació: 

- Rebliments R1. 

Corresponen essencialment a rebliments que formen part de l’actual C-25 i que, en molts casos 

caldrà ampliar lateralment. També s’associen amb altres obres públiques properes. Els rebliments 

compactats de l’actual C-25 presenten un bon aspecte i estan constituïts essencialment per 

materials procedents de l’excavació de la traça ja existent. 

- Rebliments R2. 

Es tracta d’escombreres de terres excedentàries de la construcció de l’actual C-25 que en molts 

casos estan units als rebliments compactats de la mateixa C-25. Estan formats pels mateixos 

materials que van emprar-se per a la construcció dels rebliments compactats i contenen de 

vegades restes vegetals, runes, etc.  

Dipòsits Quaternaris Q 

En aquesta unitat s’inclouen els sòls quaternaris al·luvials (dipòsits de rius i rieres) i els dipòsits 

col·luvials detectats als peus dels vessants i a les zones mes deprimides de la zona. Tots ells 

corresponen a l’erosió i sedimentació dels materials del substrat granític autòcton. 

- Formació Qr (Dipòsits al·luvial) 

Són dipòsits de sòls d’origen al·luvial que estan situats al fons de les rieres de la zona com la riera 

d’Espinelves, la riera de Can Canaleta, el torrent de Riudecós o la riera de Joanet. Les valls per on 

discorren les rieres son estretes i estan encaixades. Aquest tipus de material no es troba en el 

nostre punt d’estuudi. 

Presenten una potència que generalment no arriba a superar 4 m, i estan principalment formats 

per sorra i grava subarrodonida de color marró en una matriu llim-sorrenca. 

- Formació Qc (Dipòsits col·luvials) 

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

peudemont i a les zones mes baixes.  

Els materials que formen aquests dipòsits estan formats per sorres de color marró amb contingut 

variable de llim i grava, de vegades amb nivells lleugerament cimentats. Les graves son de fins a 

10 cm i la seva litologia està relacionada amb la de les àrees font de les quals procedeix (sauló). 

Presenten un gruix màxim observat de 8-9 m que puntualment pot ser mes gran, tot i que en 

general no supera els 2-3 m de potència. 

Bassament hercínic 
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En aquesta unitat s’inclouen els materials que constitueixen el basament hercínic de la zona 

format principalment per tres tipus de litologies diferenciades que en conjunt formen el massís 

granític de les Guilleries. Aquestes litologies corresponen al substrat granític (Formació G), al 

mantell d’alteració del granit a sauló (Formació J) i a la xarxa de dics que travessen el massís 

(Formació D). 

- Formació G (Granit hercínic) 

Es tracta de granodiorites biotítiques i granits leucocràtics que a  “visu” es presenten com a granit 

equigranular de gra mitjà a gruixut de color marró rosat i mes rarament gris clar. Els seus 

components essencials son el feldespat (plagiòclasis i ortosa), quars i biotita, i com a components 

accessoris es destaca la mica moscovita, l’apatita i el zircó. 

Els granits presenten elevats graus de meteorització fet que provoca la formació d’un extens i 

potent mantell de sauló d’un gruix superior en alguns casos als 30 m. En profunditat, el granit 

alterat (sauló) es transforma progressivament en granit sa. A mes, en algunes zones puntuals 

s’han intruït nombrosos dics al massís, desplaçant la massa granítica. 

- Formació J (Sauló) 

Correspon al material procedent de la meteorització “in situ” del substrat granític, format per una 

sorra de gra mitjà-groller amb contingut variable de llim, grava i alguns blocs arrodonits de granit 

menys meteoritzat. En general presenta una coloració marró rosada i mineralògicament esta 

format bàsicament per feldespats, quars i miques. 

La seva potència arriba a assolir els 40-50 m, tot i que de forma general és menor, al voltant de 

15-30 m, formant un recobriment continu d’alteració especialment potent en aquesta zona. 

El canvi entre el sauló i el substrat granític es produeix de forma progressiva, des de grau IV fins a 

sòl residual. 

Les zones de granit fortament meteoritzat es localitzen principalment a les capçaleres de les valls i 

a les superfícies d’aplanament exhumades, on l’estabilitat morfogenètica ha facilitat la menor 

eliminació de les alterites i una exposició mes prolongada als agents atmosfèrics.   

Com s’ha comentat anteriorment, el massís està format pel substrat granític on s’han intruït un 

conjunt de dics  durant una fase de distensió posterior a la orogènia hercínica. Es tracta 

essencialment de pòrfirs sienítics molt fracturats de color marró rosat i de gra molt fi.  

La morfologia que presenten els dics es tabular, i amb potències molt variables, des de 

decimètrica fins a diverses desenes de metres. Presenten una orientació preferent NE-SW i en 

menor grau E-W, amb cabussaments entre 70º i 90º. 

1.3.2. Descripció geològica de la traça 

A l’altura de l’enllaç del coll del Ravell, la duplicació de la calçada es realitzarà pel costat esquerre 

de l’actual C-25. 
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El substrat d’aquesta zona correspon a la formació J (sauló) amb presencia d’algun dic d’ordre 

mètric i disposició subvertical a la zona mes inicial. A l’enllaç del Coll de Ravell apareixen reblerts 

R2. 

1.4. Pedreres i punts d’abastiment 

Més endavant es presenta possibles pedreres properes a la zona de projecte susceptibles de 

proporcionar els àrids necessaris per executar l’obra en estudi.  

S’han seleccionat tot un seguit de punts d’abastiment pels diferents elements que poguessin ser 

necessaris a l’hora d’executar l’obra. Les pedreres i plantes reflexades es consideren suficients per 

mantenir àmpliament la provisió en obra d’execució. 
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Ala zona de projecte s’han identificat dues plantes de subministrament d’àrids. A continuació es 

presenten les característiques generals de les plantes: 

Planta de áridos Manlleu (Àrids Manlleu, S.A.) 

Crta. C-17, Km 68.280 08508-Les Masies de Voltregà 

Tel: (93) 850 25 10 

 

 

Planta de áridos Castellot (Arenes i graves Castellot, S.A.) 

Paratge “El Falgàs”, apartat 17. 08560-Manlleu  

Tel: (93)850 22 50 

 

 

Figura 1.7. Distància de la planta d’àrids a la zona 

d’obres 36,7Km i 32 min 

Figura 1.8 Distància de la planta d’àrids a la zona 

d’obres 26,5Km i 25 min 
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A continuació s’especifiquen les dades de les plantes de formigó localitzades a les proximitats de 

la zona de projecte: 

PROMOTORA MEDITERRANEA-2 S.A. 

Arbúcies Girona 

Tel: (972) 16 22 40  

 

 

ARIDS I FORMIGÓ CONANGLELL, S.L.  

Masies de Voltregà  

Tel: (93)  859 21 53  

 

 

  

Figura 1.9. Distància de la planta de 

formigó a la zona d’obres 13,2Km i 

14 min 

Figura 1.10 Distància de la planta de formigó a la 

zona d’obres 31,3Km i 29 min 
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A les proximitats de la zona objecte d’estudi s’ha trobat una planta d’aglomerat, concretament a les 

proximitats del nucli de Avinyó. A continuació s’especifiquen les dades de la planta: 

PAEXBA, S.L. Paviments asfàltics 

Crta. a Prats de Lluçanès B-431 Km 50.6 

Tel. Oficina (93) 869 68 41 

 

1.5. abocadors 

El volum de material excavat sobrant, així com la producció de runes  haurà de ser traslladat a 

abocadors controlats i dipòsits de runes. 

És per això que s’ha recopilat la informació extreta de les bases de dades de la Generalitat de 

Catalunya, departament de Medi Ambient, la informació disponible de plantes de reciclatge, 

abocadors i dipòsits controlats de terres i runes de la construcció. Tot seguit es presenten les fitxes 

realitzades per cadascuna de les plantes o abocadors on s’indica el seu estat actual, direcció, 

telèfons de contacte, etc. 

 

Figura 1.11. Distància de la planta 

d’aglomerat a la zona d’obres 

50,3Km i 49 min 
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Igualment, a la zona de projecte s’ha habilitat un espai per tal de recollir els diferents residus 

generats a l’obra entre ells les runes per tal de ser traslladat posteriorment a l’abocador adequat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presenta l’estudi geotècnic de la zona de projecte. Per a dur a terme l’estudi 

Geotècnic del Corredor s’ha recopilat i consultat tota la informació disponible de les investigacions 

anteriorment realitzades en els estudis previs del present projecte de manera que han 

complementat els resultats obtinguts en el present estudi 

En aquest annex es presenten els resultats de l’Estudi Geotècnic del Tram del “Projecte 

Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 

203+500”. 

En els primers apartats del present annex es descriu la metodologia de camp i els assaigs de 

camp i laboratori realitzats. Seguidament es descriuen geotècnicament els materials que són 

interceptats i/o que es localitzen a les proximitats del traçat. La resta d’apartats fan referència, a la 

determinació de l’esplanada, aprofitament de materials i l’estudi de desmunts i terraplens previstos 

en el projecte. 

En concret s’ha consultat el “Projecte de licitació de la Concessió per a la construcció i explotació 

de l’eix Transversal. Tram: Cervera-Caldes de Malavella (C-25). PK 180+400 al 235+800. Gurb-

Caldes de Malavella”, que conté un resum de tots els treballs geotècnics previs.  

De tota la informació dels treballs de camp realitzats s’han recuperats els sondeigs, les cales i els 

assaigs penetromètrics que es van efectuar dins de l’àmbit del present projecte. 

1.1. TREBALLS REALITZATS 

Com a treballs previs s’ha recopilat la bibliografia disponible sobre tota la informació referent a 

campanyes geotècniques anteriors. En base a aquests treballs previs s’ha estudiat la campanya 

de camp i de laboratori enfocada a resoldre tots els objectius marcats en el present projecte. 

1.1.1. Campanya de sondeigs  

Per a completar l’estudi de les obres de fàbrica, dels desmunts i dels terraplens, s’han analitzat un 

total de 2 sondeigs a rotació amb recuperació continua de testimoni, amb un total de 30,4 metres 

lineals de perforació. 

Tots els sondeigs s’han perforat a rotació amb recuperació de testimoni continu, amb un diàmetre 

màxim de 101 mm i mínim de 76 mm. L’equip emprat per a l’execució dels sondeigs ha estat una 

sonda TECOINSA TP-50 muntada sobre orugues. A les següents fotografies s’observa l’equip 

emprat: 
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Figura 1.1. Equip emprat per als sondeigs 

Sondeig 
Coordenades (UTM) 

Profunditat (m) Objectiu 
x y z 

S-1 453,226 4.633.880 821,63 15,00 Coll del Revell 

S-2 453,355 4.633.853 819,48 15,40 Desmunt 

En els sòls sorrencs com el sauló i els sols quaternaris, la perforació s’ha realitzat mitjançant 

corona de wídia, obtenint-se entre el 50 i el 100% de recuperació en els sondeigs. En el substrat 

rocós així com en els blocs de granit existents en gran part de la zona, i donada la seva major 

resistència, s’ha hagut d’optar principalment per la utilització de bateria doble amb corona de 

diamant. 

1.1.2. Campanya de cales 

Per completar la investigació de camp s’han excavat en total 4 cales mitjançant una pala 

retroexcavadora equipada amb una cullera de 40 cm d’ample. Les cales s’han distribuït al llarg del 

tram amb l’objectiu d’estudiar la fonamentació dels terraplens, determinar l’aprofitament i 

l’esplanada dels materials existents al llarg de la traça i avaluar la seva excavabilitat. Algunes 

cales també subministren informació sobre la fonamentació d’estructures i en conjunt ofereixen 

informació precisa de cara a l’execució del perfil geològic-geotècnic del tram.  

A les següents fotografies s’observa la màquina utilitzada per a l’execució de les cales: 

  

Figura 1.2. Maquinària utilitzada per dur a terme les cales 
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A gran part de les cales executades s’han recollit mostres alterades dels diferents sòls localitzats 

per a realitzar-hi posteriorment assaigs de laboratori per a la seva caracterització geotècnica i 

determinar-ne el seu aprofitament segons les prescripcions del PG3.  

En part de les cales efectuades s’obté rebuig abans d’assolir la fondària màxima que permet el 

braç de la retroexcavadora, ja sigui per la presència de blocs de granit d’elevada resistència com 

per la presència del granit hercínic, que impossibilita seguir excavant.. 

A la taula següent s’indica per cada cala efectuada les coordenades UTM, la profunditat d’estudi 

assolida, el material detectat més representatiu i l’objectiu principal de la cala.  

A les cales efectuades en la present fase d’estudi no s’ha detectat la presència de nivell freàtic.  

Cala 
Profunditat 

final (m) 

Coordenades (UTM) 

Material representatiu 

Gruix 

TV 

(m) 

Objectiu 

principal x y z 

C-1 3,2 453,197 4.633.917 815,00 Sol Col·luvial (Qp) 0,30 Desmunt 

C-2 3,7 453,196 4.633.886 811,30 
Reblerts sense 

compactar (R2) 
0,10 Desmunt 

C-3 3,10 453,289 4.633.915 834,01 Reblerts compactats (R1) 0,50 Desmunt 

C-4 2,2 453.840 4.66.717 777,00 Sauló 0,10 Terraplè 

 

La situació de les cales executades s’indica a la Planta Geològica adjunta al Plànols. 

1.1.3. Campanya de penetròmetres 

Per a les proves de penetració dinàmica tipus “DPSH”, s’ha utilitzat un penetròmetre ROLATEC 

muntat sobre xassís mòbil (carret manual). Durant l’assaig es registra el nombre de cops 

necessaris per clavar una vara un tram de 20 cm. Aquesta dada N20 es considera rebuig si supera 

el valor de 100. A la següent fotografia es mostra l’equip utilitzat: 

  

Figura 1.3. Penetròmetre 

S’han realitzat un total de 1 penetròmetre dinàmic fins la profunditat de rebuig. L’assaig de 

penetròmetre s’ha executat per a completar l’estudi de la fonamentació dels terraplens i 

d’estructures. Durant els treballs de camp s’ha intentat realitzar els assaigs en els punts més 
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propers en els que està previst realitzar les actuacions previstes, tot i que en algun cas, per motius 

d’inaccessibilitat han quedat lleugerament desplaçats.  

A la taula següent s’indica les coordenades UTM aproximades, la profunditat d’estudi assolida i 

l’objectiu principal de l’assaig. 

Penetròmetre 
Coordenades (UTM) 

Profunditat final (m) Objectiu principal 
x y z 

P-1 453,128 4.633.891 805,00 6,5 m Desmunt 

 

Els resultats de penetròmetre superiors als 3m que corresponen a zones amb un major gruix de 

sòls quaternaris o bé a reblerts antròpics.  

1.1.4. Campanya de sísmica de refracció 

El reconeixement de camp pel que fa a l’estudi de desmunts en roca s’ha completat mitjançant 

l’execució d’un perfil de sísmica de refracció de 62.5 metres de longitud per avaluar l’excavabilitat 

del terreny. En concret es va treballar amb perfils equipats amb 12 geòfons amb una separació 

constant entre ells de 5 m amb una longitud total dels perfils de 62.5 metres.  

La utilització de la sísmica de refracció es basa en la mesura dels valors de transmissió de les 

ones de compressió (Vp) a través dels massissos rocosos. El valor de les ones de compressió 

depèn del grau de compacitat i de la integritat dels materials travessats, el que ofereix una valuosa 

informació de cara a determinar la seva excavabilitat. 

La majoria dels perfils sísmics s’han emplaçat en zones on s’executaran desmunts. L’objectiu ha 

estat determinar de la manera més objectiva possible, el mètode més eficaç d’excavació.  

La ubicació final dels perfils s’han realitzat a les zones on és previst realitzar excavacions més 

profundes sempre que l’accés i la topografia o ha permès, de manera que les dades obtingudes 

fossin representatives de cara a estimar l’excavabilitat. A les següents fotografies s’observen 

alguns del emplaçaments dels perfils sísmics i les dificultats trobades en algun cas (vegetació 

abundant, topografia abrupta,...): 

  

Figura 1.4 Execució de perfil de sísmica de refracció 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

Annex 5. Estudi geotècnic Pàgina | 9  

 

A la taula següent es detalla pel perfil sísmic realitzat les característiques del perfil i la fondària 

d’investigació assolida: 

Perfil de sísmica de 

refracció 
P.K. 

Longitud del 

perfil (m) 

Nombre de 

geòfons 

Distància 

entre 

geòfons 

Profunditat 

d’estudi 

Perfil-1 203+000 62,5 12 5 15 

 

Com s’observa la fondària d’estudi assolida en els perfils oscil·la entre 10 i 20 metres de fondària. 

1.1.5. Campanya hidrogeològica 

La campanya hidrogeològica ha consistit en la recopilació de les mesures freàtiques preses durant 

les campanyes geotècniques prèvies. 

No es detecta nivell freàtic en cap dels sondeigs efectuats per a l’estudi dels desmunts o a les 

cales realitzades, en l’estudi dels talussos, a la zona prevista a excavar. 

1.2. Campanya de laboratori 

Sobre les mostres extretes tant dels sondeigs com de les cales executades, s’ha dut a terme en el 

laboratori acreditat un ampli programa d’assaigs de laboratori. 

Els resultats obtinguts s’indiquen en els registres dels sondeigs i de les cales en correspondència 

amb les mostres assajades. En general l’objectiu dels assaigs realitzats sobre mostres extretes de 

cales es determinar l’aprofitament dels materials existents al llarg de la traça i el tipus d’esplanada 

que formen mentre que les mostres provinents dels sondeigs s’han assajat per a determinar els 

paràmetres resistents i completar la caracterització geotècnica. 

1.2.1. Assaigs sobre mostres extretes de cales 

Sobre les mostres alterades més representatives recollides de les cales excavades en la present 

campanya s’han efectuat bàsicament assaigs d’identificació, compactació Proctor Modificat i 

C.B.R, per a determinar el seu aprofitament segons les prescripcions del PG-3. 

També s’han dut a terme assaigs de contingut de sulfats en sòls per determinar l’agressivitat dels 

sòls al formigó de les estructures projectades.  

Tot seguit s’indiquen els assaigs efectuats en el present estudi sobre les mostres extretes de les 

cales així com les normes seguides per la seva execució.  

- Granulometries de sòls per tamisat (UNE 103.101) 

- Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104) 

- Determinacions del contingut en matèria orgànica (UNE 103.204) 

- Determinacions del contingut en sals solubles (NLT-114) 

- Determinacions del contingut en guixos (NLT-115) 

- Determinacions de contingut en sulfats (Annex 5º de EHE) 
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- Assaigs d’inflament Lliure (UNE 103.601:96) 

- Assaigs d’índex de col·lapse (NLT-254/99) 

- Assaigs Proctor Modificat (UNE 103.501) 

- Assaigs CBR (UNE 103.502) 

- Determinacions de la humitat mitjançant secat en estufa (UNE 103.300:93) 

- Pressions d’inflament (UNE 103.602:96) 

- Assaigs de Tall Directe (UNE 103.401:98) 

- Assaigs d’estabilitat en front l’acció de l’aigua (NLT 255) 

A continuació es resumeix a les següents taules les mostres analitzades i els resultats obtinguts. 
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C-1 202+348 45 D 2,4 R2 SM Arena marró amb força 
llims 

17,7 - - 28 19 9 2 77 21    M 2,06 9,0 1,95 9 0 

C-2 202+810 4 E 3,10 R2 SM Arena marró grisós amb 
força grava i llims 

11,2      20 70 10          

C-3 202+901 38 E - J SC Arena amb força argila i 
indicis de grava 

9,8 1,99 1,81 35 22 13 4 73 23 0,
4 

0,
0 

0,
12 

N 1,81   13 0 

C-4 203+485 26 D 2,20 J SW-
SM 

Arena amb indicis de 
grava i argila 

-   NP NP NP 5 89 6    M 1,86 3,6 1,76 12  
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2. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

Al llarg de la traça es diferencien vàries litologies que a continuació es caracteritzen 

geotècnicament. En superfície es detecten alguns reblerts antròpics, que pertanyen principalment 

o bé a reblerts compactats de carreteres o terraplens o bé a reblerts sense compactar, i sòls 

quaternaris en els que es diferencien dues unitats: els sòls col·luvials en els vessants i els sòls de 

fons de riera. Per sota d’aquestes unitats apareix el substrat  granític que en la part més superficial 

està recobert d’un mantell de meteorització, de vegades d’un gruix considerable, format de sauló. 

Per sota del sauló apareix el granit sa i, de forma intercalada, dics de pòrfir que el travessen. 

Les unitats geotècniques a caracteritzar que es troben en el punt d’actuació són les següents: 

1. Reblerts antròpics (R) 

- Reblerts sense compactar (R2) 

2. Substrat Granític  

- Sauló (J)  

A continuació es caracteritzen geotècnicament aquestes unitats litològiques detectades: 

2.1. Reblerts sense compactar (R2) 

Els rebliments antròpics sense compactar estan formats de materials vessats sense control ni de 

la seva composició ni de la seva distribució i compacitat. Es tracta per tant de materials que caldrà 

sanejar.  

- Identificació 

Als estudis anteriors s’hi han realitzat assaigs de laboratori per identificar i caracteritzar aquesta 

unitat sobre mostres extretes de les cales efectuades en projectes anteriors. A la següent taula es 

resumeixen els assaigs realitzats al llarg de tota la traça, el número de mostres assajades, el 

resultat mig obtingut i els paràmetres d’identificació (granulometria, límits, químics, deformabilitat i 

compacitat) representatius d’aquesta unitat en base als resultats dels assaigs de laboratori 

efectuats i a les observacions de camp: 

 Nº de mostres total Resultat (mitja) Valor adoptat 

Granulometria 

% Graves 16 17,10 17,10 

% Sorres 16 71,60 71,60 

% Fins 16 11,30 11,30 

Límits d’Atterberg 
Límit líquid 9 9,60 NP 

Índex plasticitat 9 3,40 NP 

Densitat aparent g/m3 2 2,25 2,10 

Humitat natural % 13 8,10 8,10 

Matèria orgànica % 3 0,05 0,05 

Carbonats % 2 1,22 1,22 

Guixos % 2 0,01 0,01 

Sals solubles % 1 0,17 0,17 
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 Nº de mostres total Resultat (mitja) Valor adoptat 

Proctor normal 

Densitat màx. 

(g/cm3) 
2 1,86 1,86 

Humitat optima (%) 2 8,18 8,18 

Proctor Modificat 

Densitat màx. 

(g/cm3) 
5 2,05 2,05 

Humitat optima (%) 5 8,04 9,00 

CBR 
100% PN 2 19,00 19,00 

95% PM 5 23,80 23,80 

Inflament Lambe Kpa 2 6,5 6,5 

 

Com s’observa es tracta de materials eminentment granulars, amb una plasticitat baixa i amb 

valors del Proctor modificat i Proctor Normal i del CBR moderadament alts. Els resultats químics 

no manifesten presències importants de cap dels components analitzats. Segons Casagrande 

aquests materials es classifiquen com a sorres argiloses – sorres graduades (SC-SW). Amb les 

dades obtingudes d’aquests assaigs, i tenint en compte que cal disposar d’altres assaigs (col·lapse 

i inflament lliure), els reblerts antròpics assajats es classifiquen segons el PG-3 com a Tolerables.  

Per altra banda en base als resultats obtinguts dels assaigs de sulfats agressius al formigó 

aquests materials són, segons les prescripcions de l’annex 5 del EHE, no agressius. 

Es van realitzar assaigs SPT sobre aquests materials obtenint-se glopeigs de N30=4-7 el que posa 

de manifests es tracta de materials poc compactes o tous. 

Donades les característiques d’aquests materials i tenint en compte els assaigs de tall directe 

realitzats sobre materials d’aquesta unitat en trams propers a la traça objecte d’estudi poden 

adoptar-se el següents paràmetres resistents: 

Φ (º) C (T/m2) γap (g/cm3) 

30 1,0 1,85 

2.2. Sauló (J) 

Aquesta unitat es la més abundant de la zona de projecte ja que ocupa en superfície i en 

profunditat gran part de la zona d’afectació de la traça. El sauló està format de sorres de gra 

gruixut de color marró-grisenc amb un percentatge variable en graves formades de fragments 

compactes de sauló poc alterat. El sauló te el seu origen en la meteorització in situ del substrat 

granític, de forma que es tracta d’un sòl al·luvial, meteoritzat in situ sense experimentar cap tipus 

de transport. 

Als estudis anteriors s’hi han realitzat assaigs de laboratori per identificar i caracteritzar aquesta 

unitat provinents de les mostres extretes de nombroses ales i sondeigs repartits al llarg de la traça 

objecte d’estudi. 
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A continuació es procedirà a caracteritzar geotècnicament aquesta unitat amb 

els assaigs realitzats en estudis anteriors junt amb els executats en el present 

estudi. 

- Identificació 

S’han realitzat nombrosos assaigs d’identificació (granulometria, límits d’Atterberg, humitat natural 

i densitat aparent, de químics, de deformabilitat i de compactació. Els resultats obtinguts s’indiquen 

en la següent taula: 

 Valor màxim Valor mínim Resultat (mitja) Nº de mostres 

Granulometria 

% Graves 66 0 14,20 114 

% Sorres 98 27 75,10 114 

% Fins 41 0 10,80 114 

Límits 

d’Atterberg 

Límit líquid 35 NP 9,00 84 

Índex plasticitat 13 NP 2,50 94 

Densitat aparent g/m3 2,71 1,65 2,03 62 

Humitat natural % 2,71 1,5 7,50 101 

Matèria 

orgànica 
% 1,25 0,01 0,38 65 

Sals solubles   0,36 0,01 0,11 6 

Carbonats % 2,53 0 0,89 50 

Guixos % 0,62 0 0,121 63 

Baumann Gully  ml/kg SS 17,9 15,9 17,200 3 

Agressivitat Mg SO4/Kg sòl 720 <300 <300 15 

Proctor normal 

Densitat màx. 

(g/cm3) 
1,95 1,74 1,87 10 

Humitat optima (%) 13 3,5 9,54 10 

Proctor 

Modificat 

Densitat màx. 

(g/cm3) 
2,2 1,86 2,02 10 

Humitat optima (%) 12 3,2 6,31 10 

CBR 
100% PN 28 12 18,2 10 

100% PM 50 2* 25,8 10 

Índex de 

Col·lapse 
% 0,08 0 0,04 5 

Inflament lliure % 0,07 0 0,00 19 

Inflament 

Lambe 
Kpa 9 2 6 9 

*Aquest resultat no ha estat tingut en compte en el càlcul de la mitja donat que és anormalment baix 

Com s’observa es tracta d’un material granular amb uns límits d’Atterberg baixos-molt baixos. 

Segons Casagrande aquests materials presenten un rang de classificacions que abraça des de 

sorres argiloses (SC) fins a graves seleccionades (GW). En base als resultats obtinguts la 

classificació mes representativa d’aquesta unitat és SM (sorres llimoses). Per l’altra banda els 
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resultats químics presenten valors del percentatge en matèria orgànica anormalment alts, molt 

probablement motivat per una contaminació de la mostra durant l’execució de les cales. En quant 

als resultats dels assaigs Proctor normal i modificat i del CBR s’obtenen resultats mitjos molt 

similars. 

Amb les dades obtingudes d’aquests assaigs el sauló es classifica segons el PG-3 com a 

Adequat. 

Per altra banda en base al resultat obtingut de l’assaig de sulfats agressius al formigó i d’acidesa 

de Baumann-Gully aquests materials són, segons les prescripcions de l’annex 5 del EHE, no 

agressius. 

- Resistència 

El sauló és un material d’elevada compacitat tal i com es posa de manifest en els sondeigs 

efectuats en el present estudi on la gran majori dels assaigs SPT dona un resultat de rebuig. 

Únicament s’obté algun resultat de l’ordre de N30 (SPT) = 70 en zones superficials en les que el 

sauló es troba força meteoritzat. 

Sobre les mostres extretes de sondeigs realitzats en estudis anteriors s’han realitzat assaigs de tall 

directe (CD: consolidats drenats). De les 21 mostres analitzades 14 es classifiquen segons 

Casagrande com a SC (sorres argiloses), mentre que 6 ho fan com a SP (sorres poc graduades) i 

5 com a SM (Sorres llimoses). En gairebé tots els casos es tracta de mostres extretes a poca 

fondària, el que ha permès extreure les mostres inalterades per a realitzar aquests assaigs. A més 

fondària el sauló presenta proporcions molt baixes en fracció argilosa i compacitats molt altes que 

impedeixen extreure les mostres en bones condicions. 

A la següent gràfica es mostren els resultats obtinguts dels assaigs de tall directe realitzats sobre 

sauló. A la gràfica s’han agrupat els punts per color en funció de la seva classificació de 

Casagrande:  
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Com s’observa s’obtenen rectes de regressió diferenciades per a cada grup. A la següent taula es 

resumeixen els valors mitjos (cohesió i angle de fregament) obtinguts per a cada grup: 

Resultats talls directes (CD) sobre mostres inalterades (Sauló(J)) 

Sauló (Classificació 

Casagrande) 
Nº de mostres Φ(º) C’(KPa) 

SC 10 35 32,4 

SM 6 49 58,4 

SP 5 45 56,2 

Mitja - 40 45 

 

A banda, es van realitzar 7 assaigs de tall directe sobre mostres de sauló (J) remoldejades a una 

densitat del 90 % del PM.. Sobre les quatre primeres mostres es van realitzar assaigs de tall 

directe consolidat drenat (CD) mentre que sobre les tres darreres es van efectuar assaigs de tall 

directe no consolidat no drenat (UU). Les primeres mostres es classifiquen segons Casagrande 

com a sorres argiloses (SC), mentre que les tres darreres es classifiquen com a SW (sorres 

graduades). Els resultats mitjos obtinguts es resumeixen en la següent taula: 

Resultats dels talls directes sobre mostres remoldejades (Sauló(J)) 

Sauló (Clas. 

Casagrande) 
Nº de mostres 

Tall directe (CD) Tall directe (UU) 

Φ’(º) C’ (KPa) Φ (º) C (KPa) 

SC 4 37 44   

SW 3   39,3 5,6 

S’aprecia com en els talls directes UU s’obtenen uns valors més alts probablement motivat per la 

presència de major percentatge en fracció grollera.  

De forma addicional es van realitzar 8 assaigs triaxials sobre mostres inalterades extretes a 

fondàries superficials en sondeigs efectuats amb anterioritat al present estudi. Els resultats 

obtinguts expressats en l’espai p - q es mostren a continuació: 
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El resultat de la recta de regressió interpolada s’adjunta en la següent taula: 

Φ’ (º) C’ (kPa) 

35 37 

En base a tos els assaigs de tall directe i triaxials realitzats s’adopten els següents paràmetres 

resistents de càlcul del sauló: 

Φ’ (º) C’ (kPa) γap (T/m3) 

39 45 2,1 

Finalment es van dur a terme 33 assaigs pressiomètrics sobre el sauló en varis dels sondeigs 

realitzats en projectes anteriors. Els assaigs es van realitzar a diferents fondàries raó per la que a 

la següent gràfica es correlaciona el resultat obtingut (mòdul pressiomètric) amb la fondària 

d’execució de l’assaig: 

 

Com s’observa, es dedueix una certa tendència a incrementar-se el mòdul pressiomètric amb la 

fondària. A la següent taula es mostra el valor mig del mòdul pressiomètric en funció de la 

fondària: 

Profunditat (m) Nº assaigs Valor mínim (MPa) Valor màxim (MPa) Resultat mig (MPa) 

0-10 7 17,98 244,59 81,50 

10-20 13 36,75 1026,83 229,14 

20-30 3 103,32 705,16 309,79 

30-43 3 100,74 1230,80 504,99 
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3. REBLERTS 

Al llarg del tram objecte d’estudi hi ha prevista l’execució de reblerts. Com s’observa gran part dels 

terraplens es recolzen sobre sauló (J) el qual te una composició granular molt densa que fa que es 

tracti d’un material molt poc deformable. Els reblerts sense compactar (R2) també son materials de 

composició granular tot i que presenten composicions heterogènies i compacitats moderades-

baixes que fan recomanable el seu saneig. 

3.1. recolzament dels reblerts 

Tots els terraplens es podran recolzar directament en el terreny natural prèvia retirada del nivell 

superior de sòl vegetal o sanejament en cas de rebliments. L’espessor mig de terra vegetal al llarg 

del tram és de 0,2 m (a l’hora però de fer l’amidament i la seva valoració es considerarà un valor 

conservador de 0,3m) .Per altra banda, en alguns punts de la traça es detecten reblerts sense 

compactar (R2) que caldrà sanejar per tal d’obtenir un material granular net i ben compactat.  

Amb caràcter general caldrà seguir les següents recomanacions: 

- Transició desmunt-rebliment 

A les transicions desmunt-rebliment s’haurà d’excavar el terreny per assolir un pendent màxim de 

5H:1V (11º), de forma que el gruix del futur rebliment no augmenti bruscament en distàncies 

horitzontals curtes en els primers 2,0 m d’alçada. 

- Encaix amb la finalitat de poder compactar adequadament 

Amb la finalitat de facilitar la compactació durant la construcció dels rebliments, a l’alçada de cada 

tongada es farà, al terreny natural, una petita berma horitzontal de forma que l’amplada del 

rebliment sigui a qualsevol punt igual o major de 4,0 m. D’igual forma, al llarg del peu dels talussos 

de rebliment, quan el pendent del terreny natural excedeixi de 11º, s’excavarà una berma 

horitzontal, amb una amplada mínima de 5,5 m, i es sobreexcavarà una profunditat igual a l’alçada 

de la tongada que cal construir. 

3.2. materials i posada en obra 

Tots els materials previstos a excavar en els desmunts, a excepció dels reblerts sense compactar 

que es detecten al desmunt, podran ser utilitzats directament per a l’execució de terraplens. Les 

característiques d’aquests materials són les següents: 

 Sauló 

Granulometria 

% Graves 31,5 

% Sorres 59,50 

% Fins 9 

Límits 

d’Atterberg 

Límit líquid NP 

Índex plasticitat NP 

Densitat aparent g/m3 1,90 

Humitat natural % 7,30 
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 Sauló 

Proctor 

Modificat 

Densitat màx. 

(g/cm3) 
2,21 

Humitat optima (%) 2,10 

CBR 
100% PN 8,5 

100% PM 17 

El sauló (J) és la formació de la que s’extraurà un volum més gran.  

Dels assaigs de tall directe realitzats sobre mostres remoldejades en sauló (J) compactades a un 

90 % del PM s’obté una envolvent mitjana de Φ’ = 37º i c’=44 Kpa que són els valors que es faran 

servir als càlculs d’estabilitat. 

Els materials que s’utilitzaran per executar el terraplè haurà de complir alguna de les dues 

condicions granulomètriques següents: 

- Més del 70% del material passa pel tamís 20 mm UNE 

- Almenys el 35 % del material passa pel tamís 0,080 mm UNE 

En aquest tipus de rebliments s’inclouen tots els sòls sorrencs i argilosos, en els quals resulta 

pràctic el control de la compactació mitjançant l’execució de densitats in situ. D’aquesta manera 

caldrà assolir a cada tongada densitats seques iguals o superiors al 95 % de la densitat seca 

màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. A la coronació del terraplè la densitat seca que s’ha 

d’obtenir serà igual o superior al 100% de la densitat seca màxima obtinguda a l’assaig Proctor 

Modificat. Finalment, l’alçada de les tongades abans de compactar no superarà els 30 cm. 

3.3. Estabilitat dels terraplens 

Per a l’estudi de l’estabilitat dels reblerts s’analitzaran els que més envergadura presenten 

recolzats sobre cada una de les unitats geotècniques més representatives detectades al llarg de la 

traça. D’aquesta manera s’analitza el reblert amb més alçada recolzat sobre sauló (J) i sobre 

reblerts compactats (R1). No es detecten reblerts d’importància recolzats sobre sòls col·luvials (Qc) 

ni sobre granit (G) ni dics de pòrfir (D). 

Els resultats dels càlculs realitzats en els reblerts de més envergadura sobre cada unitat 

geotècnica son extrapolables a la resta de reblerts de menor alçada. 

Per al càlcul d’estabilitat de la fonamentació enfront de ruptures circulars s’ha realitzat un anàlisis 

d’estabilitat mitjançant el programa SLOPE/W, obtenint el factor de seguretat segons el mètode 

proposat per BISHOP per ruptures circulars.  

El càlcul s’ha realitzat per a les geometries de major alçada i a mitja vessant, i amb la hipòtesi de 

cas drenat en tots els terraplens i amb absència del nivell freàtic en base als reconeixements 

efectuats.  

Els valors de resistència utilitzats en els càlculs han estat els recomanats a la caracterització 

geotècnica. A la següent taula s’indiquen els paràmetres geotècnics de càlcul utilitzats: 
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Unitat Φ’(º) C’ (T/m2) γ’ap (T/m3) 

Sauló (J) 39 4,5 2,10 

Reblerts compactats 33 2,5 1,80 

Terraplè 39 2,5 2,00 

Addicionalment s’han estimat els assentaments previsibles en els terraplens estudiats. Si bé es 

cert que l’assentament que pot tenir lloc en el cos del terraplè a conseqüència de la compressió 

dels materials subjacents pel pes de les terres serà de poca entitat i tindran lloc a curt termini 

donat que el sauló (J) presenta compacitats molt elevades. Per a estimar els assentaments 

previsibles s’ha adoptat el model elàstic el qual es calcula d’acord amb la teoria clàssica de 

l’elasticitat considerant que aquest te lloc de forma immediata i que el sòl és homogeni e isòtrop. 

La fórmula és la següent: 

E

KqB
s

)·1·(· 2
ν−

=  

On: 

- q = Pressió aplicada  

- B = Ample del terraplè  

- ν = Coeficient de Poisson 

- K = Coeficient d’influència 

- E = Mòdul elàstic  

- S = Assentament  

4. DESMUNTS 

L’estudi dels desmunts inclou tres aspectes bàsics que han de ser considerats durant la fase de 

projecte: 

- Definició dels talussos d’excavació i el seu comportament al llarg del temps. Mesures de 

subjecció, manteniment i control. 

- Mètode d’execució (excavabilitat). 

- Caracterització del fons de l’excavació a efectes del disseny de les capes d’assentament 

de la superfície de rodadura (tipus d’esplanada). 

4.1. Criteris de disseny 

Pels desmunts amb altures superiors a 30 m es projectaran bermes intermitges cada 15 m, sent el 

pendent uniforme en els trams de talús entre bermes. 

A la vista de les característiques dels materials que s’excavaran en els talussos: alguns reblerts 

antròpics (R2), sauló (J) i dics de pòrfir (D) es recomana l’execució d’una cuneta de peu en els 

talussos d’amplada igual o superior a 3 metres. La cuneta servirà per recollir els materials alterats 

de la superfície del talús i evitar que puguin arribar 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 
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la seva neteja; en principi, donada l’alçada dels talussos objecte d’estudi i les inclinacions de càlcul 

adoptades s’estima suficient amb 3,0 metres d’ample (distància entre la cuneta de la plataforma i 

el peu del talús). D’aquesta manera, per talussos d’altures superiors als cinc metres, on es poden 

produir caigudes despreniments o inestabilitats ja que es tracta de sòls que en cas de pluges 

intenses poden desmoronar-se, serà convenient la construcció de cunetons de peu de talús. 

Les dimensions del “cunetó” es poden 

determinar en base al Codi UIC 719/94 deduïts 

dels treballs de RITCHIE (1963), que poden 

considerar-se conservadors, o bé dels gràfics 

posteriors més ajustats desenvolupats por 

MARK y BIOMFIELD (1986), recollits en la 

publicació “Protecció contra despreniments de 

roques”, editada pel Ministeri de Foment, i que 

es detalla en la figura següent. 

Com s’observa en aquest gràfic un cunetó d’ample 3,0 m és apte per a gairebé tots els desmunts 

previstos. 

En cap dels reconeixements efectuats s’ha detectat la presència de nivell freàtic o circulació local 

d’aigua; no obstant això, no es pot descartar que durant l’excavació dels desmunts puguin 

aparèixer taques d’humitat, o fins i tot una certa fluència d’aigua puntual, associat a períodes de 

pluges intenses que, en qualsevol cas, no afectaran de forma significativa a l’execució de les 

obres. 

Per altra banda, per evitar infiltracions d’aigua en el talús caldrà col·locar a la coronació dels 

talussos així com a les bermes intermitges cunetons que drenin l’aigua cap a la base o el peu del 

talús. El tema del drenatge de l’aigua és una actuació que revesteix importància donat que el fet 

que l’aigua vessi per la superfície del talús és origen d’inestabilitats i d’alteracions (xaragais) que 

en el futur desencadenen inestabilitats de major envergadura. Alhora, evitar que l’aigua s’infiltri 

dins del talús fa que el factor de seguretat davant una esllavissada de caràcter general sigui més 

elevat que en cas que el cos del talús es saturi. 

4.1.1. Definició dels talussos d’excavació  

Litològica i estructuralment la totalitat dels desmunts previstos s’executaran sobre materials que 

geotècnicament es caracteritzen i es comporten com a sòls, sauló (J) i reblerts sense compactar 

(R2). Al llarg de la traça no es detecta cap desmunt que s’hagi d’executar sobre granits (G) o dics 

de pòrfir (D). Tots els desmunts registrats s’executen sobre sauló (J) i on no ha estat possible 

prendre mesures d’orientació i cabussament de fractures o diàclasis ja que o bé no existien 

donada l’elevada meteorització del sauló o bé es tractava de materials que fàcilment es 

disgregaven i per tant no es podien considerar roca (tenien un grau de meteorització superior a 

IV). Únicament apareixen dics de pòrfir (D) fortament meteoritzats intercalats entre el sauló. 
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Per tant, els materials sobre els que s’executaran els talussos són sòls granulars que es 

caracteritzen per la seva resistència al tall (angle de fregament, cohesió i densitat aparent). En 

aquest tipus de talussos l’estabilitat està fortament influenciada per la seva inclinació, la seva 

geometria, la presència d’aigua, l’existència de càrregues puntuals en coronació (arbres, edificis, 

camins transitats,...) i del valor dels paràmetres resistents (angle de fregament, cohesió i densitat 

aparent). En funció de tots aquests condicionants s’obtindrà un factor de seguretat en front del risc 

que es produeixi una ruptura de tipus circular a través del propi material. 

Durant les obres s’haurà de realitzar un seguiment de les excavacions dels desmunts amb la 

finalitat de confirmar les hipòtesis de càlcul realitzades. 

4.1.2. Caracterització del fons d’excavació (tipus d’esplanada) 

Un dels aspectes importants dins de l’estudi dels desmunts és determinar les característiques del 

fons de l’excavació a efectes del disseny de les capes del ferm. 

Els granits (G) i els dics de pòrfir (D) són materials de naturalesa rocallosa i per tant presenten 

elevada duresa i compacitat. En aquest sentit, en tall “fresc”, es a dir, sense alterar-se ni 

meteoritzar-se, compleix les característiques necessàries per definir un tipus d’esplanada E3. En el 

cas dels reblerts antròpics (R1 i R2), dels dipòsits quaternaris (QC i QR) i del sauló (J) es 

classifiquen segons els resultats dels assaigs duts a terme seguint les prescripcions del PG-3.  

A mode de resum, les categories de l’esplanada en el fons dels desmunts previstos són, en funció 

de la classificació (PG-3) de cada litologia, les següents: 

Material Classificació PG-3 Esplanada 

Reblerts antròpics (R1) Seleccionats E2 

Reblerts antròpics (R2) Tolerable No forma explanada* 

Sòls col·luvials (Qc) Tolerable No forma explanada* 

Sauló (J) Adequats E1 

Granit (G) Roca E3 

Dics de pòrfir (D) Roca E3 

*Es tracta de materials que per si mateixos, sense cap millora o aportació, no formen cap tipus d’esplanada segons la 

norma 6.1-IC 

4.1.3. Mètode d’excavació 

D’acord amb els criteris definits en el “PLEG DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

PER A OBRES DE CARRETERES I PONTS” (PG-3), es poden considerar les següents 

condicions d’excavabilitat per als desmunts: 

- Excavació en roca: Correspondrà a tota la massa de roca, dipòsits estratificats i aquells 

materials que presentin característiques de roca massiva o que es trobin cimentats tan 

sòlidament que hagin de ser excavats utilitzant explosius. 
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- Excavació en terreny de trànsit: Comprendrà els materials formats per roques 

descompostes, terres molt compactes i tots aquells en que no sent necessari, per la seva 

excavació l’ús d’explosius, sigui precisa la utilització d’escarificadors profunds i pesats. 

- Excavació en terra: Comprendrà tots els materials no inclosos en els apartats anteriors, 

excavables mitjançant retroexcavadora de potència mitja (mètodes convencionals). 

Per a l’estudi de l’excavabilitat s’ha dut a terme, en primer lloc, l’execució d’una campanya de 

cales que ha posat de manifest l’excavabilitat dels reblerts antròpics (R1 i R2), dels sediments 

quaternaris (Qc i QR) i del sauló (J) tot i que en aquesta darrera unitat s’han experimentat dificultats 

per la presència de blocs de granit poc meteoritzats o bé pel baix grau d’alteració que pot 

presentar el sauló en fondària que fa que amb una pala retroexcavadora els avanços siguin molt 

baixos. 

Finalment en el cas del granit (G) i dels dics de pòrfir (D) s’obté el rebuig immediatament el que 

posa de manifest la seva duresa pel que serà necessari l’ús de voladura en les excavacions a 

realitzar sobre aquesta unitat.  

Per a completar l’estudi s’ha dut a terme una campanya de sísmica de refracció per determinar 

l’excavabilitat dels materials en alguns dels desmunts a executar. En concret s’han realitzat 7 

perfils de sísmica de refracció.  

S’interpreta que aquest gruix de materials excavables engloba part dels materials de reblert A la 

següent taula s’indica per a cada unitat geotècnica la seva excavabilitat en base als 

reconeixements realitzats en la present campanya de camp:  

Material Excavabilitat  Mitjans d’excavació 

Reblerts antròpics (R1) Excavació en terra convencionals 

Reblerts antròpics (R2) Excavació en terra convencionals 

Sòls col·luvials (Qc) Excavació en terra convencionals 

Sauló (J) Excavació en terreny de trànsit Pesats (martell hidràulic) 

Granit (G) Excavació en roca Voladura 

Dics de pòrfir (D) Excavació en roca voladura 

De l’anàlisi de tota la informació que disposem, procedent del present estudi, estimem un 

percentatge de material no excavable per mitjans mecànics comprés entre un 10 % i un 15 % en 

funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 

5. APROFITAMENTS DE MATERIALS / ESPLANADA 

Per a determinar l’aprofitament dels materials previstos excavar per a l’execució de la traça objecte 

d’estudi s’ha dut a terme l’execució d’una campanya de cales de les que s’ha extret mostra per al 

seu anàlisi seguint les disposicions del vigent “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carreteres i Ponts (PG-3)”, i més concretament els seus articles 330 (terraplens) i 331 

(pedraplens). L’article 330 està modificat segons la “Ordre Circular  1382/02” en vigor des del 16 

de Maig del 2002, en el que es fa referència solament a terrenys naturals classificant-los en 5 
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grups: inadequats, marginals, tolerables, adequats i seleccionats. De totes les mostres extretes 

s’han analitzat les més representatives de les unitats geològiques existents al llarg de la traça. 

Segons la ordre circular 1382/02, els criteris de classificació son els següents: 

Assaig de 

Laboratori 

ESPECIFICACIONS PG-3, ORDEN FOM 1382/02 

Sòl seleccionat Sòl adequat Sòl Tolerable Sòl marginal 

Granulometria dels 

sòls per tamisat 

(UNE 103.101) 

Dmax < 100mm; 

#0,40 < 15% ó be 

#2<80%, 

#0,40<75% i 

#0,080<25% 

Dmax < 100mm; 

#2<80%, i 

#0,080<35% 

  

Límits d’Atterberg 

(UNE 103.104 y 

103.105) 

LL < 30 i IP < 10 
LL<40 i si LL>30, 

aleshores IP>4 

LL < 65 i si LL> 40 

aleshores 

IP>0,73(LL-20) 

Si LL>90, 

IP<0,73(LL-20) 

Matèria orgànica 

UNE 103.204) 
< 0,2% < 1% < 2% < 5% 

Sals solubles en 

sòls 

(NLT 114) 

< 0,2% < 0,2% < 1%  

Contingut en guixos 

(NLT 115) 
  < 5%  

Col·lapse en sòls 

(NLT254/99) 
  < 1%  

Inflament lliure 

(UNE103.601) 
  < 3% < 5% 

 

En quant als granits (G) i als dics de pòrfir (D) es tracta de roques dures i compactes que es 

classifiquen, segons les prescripcions de l’article 331 del PG-3, com a aptes per a l’execució de 

pedraplens. 

Segons la instrucció de ferms 6.1 i 2-IC, i més en concret l’ordre circular 10/02, un sòl tolerable, 

per si mateix, no forma cap tipus d’esplanada. Per tant, en terraplens i desmunts amb aquests 

tipus de materials, i per tal d’obtenir categoria d’esplanada, es necessitarà de material d’aportació 

a la coronació dels terraplens així com la substitució de la capa superficial en el fons de desmunt.  

En el cas de les roques formen una explanada tipus E-2. A la següent taula es resumeix la 

esplanada que forma cada unitat geotècnica: 

Material Classificació PG-3 Esplanada 

Reblerts antròpics (R1) Seleccionats E2 

Reblerts antròpics (R2) Tolerable No forma explanada* 

Sòls col·luvials (Qc) Tolerable No forma explanada* 

Sauló (J) Adequats E1 
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Granit (G) Roca E3 

Dics de pòrfir (D) Roca E3 

*Es tracta de materials que per si mateixos, sense cap millora o aportació, no formen cap tipus d’esplanada segons la 

norma 6.1-IC 

En quant a l’aprofitament del sauló per a realitzar sòls estabilitzats amb ciment aquest compleix, 

segons els resultats dels assaigs efectuats (granulometria, límits d’Atterberg, sulfats i contingut en 

matèria orgànica), les prescripcions que indica el PG-3 vigent. Únicament cal remarcar que en 

algunes mostres assajades es detecten certs continguts en matèria orgànica, molt probablement 

motivat per contaminació de la mostra.  

De totes formes es recomana verificar en fase obra la classificació aquí donada a partir d’un estudi 

de dosificació de sòls estabilitzats conforme el PG-3, que inclogui assaigs per la determinació del 

contingut de matèria orgànica oxidable pel mètode del permanganat potàssic; assaigs per 

determinar les propietats químiques dels àrids (anàlisi química i sulfats oxidables en àcids); 

determinació qualitativa de sulfurs; fosfats (per UV-vis); nitrats (per UV-vis); determinació de la 

reactivitat potencial (reactivitat àlcali-sílice i àlcali-silicat), sílice (fusió i gravimetria); anàlisi 

granulomètric de zahorres per tamisat; límits d’Atterberg; assaigs de compactació; Proctor 

Modificat i CBR 

6. COEFICIENTS DE PAS I ESPONJAMENT 

El coeficient de pas és la relació entre la densitat seca d’un material in situ i la que adquireix el 

material un cop col·locat en un reblert degudament compactat.  

A la següent taula es mostren els valors mitjos de la densitat seca, de la densitat aparent i de la 

humitat natural corresponent a cada unitat geotècnica. Els valors mitjos provenen de tots els 

assaigs duts a terme: 

Unitat geotècnica 

Valors mitjos 

Densitat aparent Densitat seca Humitat natural 

(gr/cm3) (gr/cm3) (%) 

Reblerts antròpics (R1) 1,81 1,69 7,00 

Reblerts antròpics (R2) 2,10 1,93 8,10 

Sòls col·luvials (Qc) 2,10 1,84 12,70 

Sauló (J) 2,03 1,88 7,50 

Paral·lelament s’han realitzat assaigs Proctor modificat sobre gran part de les unitats geotècniques 

detectades. A la següent taula es resumeixen els valors mitjos obtinguts: 

Unitat geotècnica 

Valors mitjos 

Humitat òptima 
Densitat màxima 

100%PM 
Densitat 95%PM 

(%) (gr/cm3) (gr/cm3) 

Reblerts antròpics (R1) 8,5 2,1 1,99 
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Unitat geotècnica 

Valors mitjos 

Humitat òptima 
Densitat màxima 

100%PM 
Densitat 95%PM 

(%) (gr/cm3) (gr/cm3) 

Reblerts antròpics (R2) 8,04 2,05 1,95 

Sòls col·luvials (Qc) 6,00 2,15 2,04 

Sauló (J) 6,31 2,01 1,92 

A la següent taula es mostra per cada unitat geotècnica els valors mitjos de la densitat seca, de la 

densitat al  95 % PM i el seu corresponent coeficient de pas: 

Unitat geotècnica 

Valors mitjos 

Densitat seca Densitat 95%PM Coeficient de Pas 

(gr/cm3) (gr/cm3) (-) 

Reblerts antròpics (R1) 1,69 1,99 0,85 

Reblerts antròpics (R2) 1,93 1,95 0,99 

Sòls col·luvials (Qc) 1,84 2,04 0,90 

Sauló (J) 1,88 1,92 0,98 

Com s’observa els valors del coeficient de PAS oscil·len entre 0,85 i 0,99.  

Per a materials considerats roques dures i compactes (Granit (G) i Dics de pòrfir (D)) que tenen 

una composició apte per a reblerts tipus pedraplè s’exigirà una execució en obra amb una 

porositat màxima del 15 %. Per altra banda si es te en compte que, de forma aproximada, es 

produeixen un 3 % de pèrdues de material durant el transport s’obté el següent coeficient de PAS: 

Coeficient de PAS: (1.00/0.85) x 0.97 = 1.14 

El coeficient d’esponjament és la relació entre la densitat natural del material i la del mateix 

material un cop vessat sense compactació. A efectes pràctics es pot considerar una compactació 

per vessament de l’ordre del 80 % per a reblerts. A la següent taula s’indica per a cada unitat 

geotècnica considerada el seu coeficient d’esponjament: 

Unitat geotècnica 

Valors mitjos 

Densitat aparent 
80% de la densitat 

95%PM 
Coeficient d’esponjament 

(gr/cm3) (gr/cm3) (-) 

Reblerts antròpics (R1) 1,81 1,59 1,14 

Reblerts antròpics (R2) 2,10 1,56 1,35 

Sòls col·luvials (Qc) 2,10 1,63 1,29 

Sauló (J) 2,03 1,54 1,32 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex fa referència a paràmetres climatològics i hidrològics a tenir en compte per les obres 

de drenatge i altres aspectes constructius corresponents al Projecte Constructiu. Millora general. 

Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 203+500. 

L’objectiu d’aquesta part del annex és estudiar les condicions climàtiques i determinar les 

característiques de les conques que seran interceptades per les obres de drenatge objecte 

d’estudi. Amb aquestes dades s’ha determinat el cabal de disseny d’aquestes estructures i s’ha 

adoptat la solució adequada per tal de permetre el correcte drenatge de la carretera i evitar 

l’afecció a tercers. 

En aquesta part de l’annex s’estudien les principals variables climàtiques per tal de caracteritzar-

les en el corredor pel que circula el tram de l’autovia objecte del present projecte constructiu i 

analitzar la seva influència en l’execució i explotació de les obres. 

L’estudi es basa en les següents dades: 

- Estacions termopluviomètriques de l’INM amb sèries prou llargues per al seu anàlisi 

estadístic, la situació de les quals sigui propera al traçat. 

- Publicacions: 

− Dades climàtiques per a carreteres (Direcció General de Carreteres) 

− Valors normals i estadístics d’observatoris meteorològics principals (1971-2000) 

− Volum III. Catalunya, València, Múrcia i les Illes Balears. 

� S’han pres com a punt de partida l’estudi realitzat al Projecte de licitació. 

La metodologia aplicada a l’estudi és la que s'explica a la publicació "Guia per a l'elaboració 

d'estudis del medi físic: contingut i metodologia” (MOPT, 1992). 

En el present projecte constructiu s’han compilat les dades de les estacions disponibles de l’INM 

seleccionant les de tipus termopluviomètric per tal d’obtenir del seu estudi concret una idea més 

general del clima. 

Per falta de registres suficients d’algunes dades climatològiques en estacions dins del tram entre 

Espinelves i Santa Coloma de Farners, s’ha fet necessari l’estimació de paràmetres a partir 

d’estacions fora del tram que ja s’incloïen al Projecte de licitació per tal d’analitzar la seva 

influència sobre la zona d’estudi.  

És per aquest motiu que per variables com la humitat relativa, vent, insolació i nuvolositat, s’han 

pres les dades pertanyents a l’estació de Girona “Aeroport Costa Brava”, situada fora del tram 

objecte d’aquest projecte.  

D’aquesta manera s'estima com a vàlid l'anàlisi realitzat en el Projecte de licitació on les estacions 

analitzades són: 
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ESTACIONS TERMOPLUVIOMÈTRIQUES DE L’INSTITUT NACIONAL DE METEOROLOGIA PROPERES AL TRAM. EXISTÈNCIA DE DADES 

Codi Denominació 

Coordenades 

Província 

Centr
e 

de 
l’INM 

Existències en dades termomètriques Existències en dades pluviomètriques 

Nº de  

meso
s 

Inici Fi 

Nombre d’anys 

1era 
sèrie 

2ona 
sèrie 

Nº de  

meso
s 

Inici Fi 

Nombre d’anys 

1era 
sèrie 

2ona 
sèrie Longitu

d 
Latitu

d 
Altur

a 
Compl
e-tes 

Incompl
e-tes 

Comple
-tes 

Incom-
pletes 

0347 VIC 
02-16-

E 
41-56- 484 Barcelona CAT 285 

195

3 

197

6 
22 2 

1953-

1974 
  299 1945 1976 18 10 

1967-

1974 

1956-

1959 

0347D VIC "SANT CRISTÒFOL" 
02-15-
15E 

41-55-

51 
505 Barcelona CAT 351 

197

7 

200

6 
25 7 

1977-

1997 

1999-

2001 
351 1976 2006 24 7 

1976-

1990 

1998-

2000 

0356 VILANOVA SAU EL 
TORTADES 

02-26-
13E 

41-54-

00 
850 Barcelona CAT 356 

197

6 

200

6 
20 13 

1977-

1989 

1991-

1991 
574 1956 2006 35 16 

1975-

1993 

1997-

2000 

0272U SANTA COLOMA DE 
FARNERS 'VIVER' 

02-41-
28E 

41-52-

37 
140 Girona CAT 272 

198

0 

200

6 
7 22 

1986-

1988 

1991-

1992 
295 1980 2006 19 8 

1985-

1991 

1995-

2001 

0273 SANTA COLOMA DE 
FARNERS 

02-41-
E 

41-52- 140 Girona CAT 36 
197

2 

197

6 
1 4 

1974-

1974 
        

0367 AEROPORT GIRONA-
COSTA BRAVA 

02-45-
37E 

41-54-

05 
127 GIRONA CAT 410 

197

3 

200

6 
33 1 1973-   410 1973 2006 33 1 

1973-

2002 
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S’han contemplat dues estacions a Vic ja que es complementen per a la cobertura de la trentena 

d’anys de l’estudi. Aquestes dues estacions no són representatives de la zona d'estudi, però com 

s'ha dit abans, s'han pres com base per  una estimació dels paràmetres climatològics a estudiar en 

aquest annex. 

L’estació de Vilanova de Sau és més representativa tant en paràmetres climatològics com en els 

hidrològics degut al fet que cobreix en gairebé la seva totalitat la zona objecte d'aquest projecte 

constructiu, a causa d’això, s’utilitzarà tant en la caracterització climatològica com en la 

hidrològica.  

A la zona més propera a Santa Coloma de Farners, població en la que hi ha una altra estació, la 

de Santa Coloma de Farners “Viver”. Aquesta estació, que començà a funcionar a l’any 1980, es 

complementa amb una estació pluviomètrica que hi havia abans en aquesta zona, la de Santa 

Coloma de Farners. 

Per últim s`ha agafat l’estació de Girona “Aeroport Costa Brava” que encara que estigui lluny del 

tram en estudi, proporciona dades necessàries, com s’ha dit abans, per  l’estimació de variables 

climatològiques de la nostre zona. Aquesta estació es troba a la cota 127. La seva situació, així 

com la resta d’estacions seleccionades, es troben representades a continuació: 

 

L'estació termopluviométrica de Santa Coloma de Farners Viver (0 272 O), posseeix un gran rang 

de dades incompletes que es complementen amb l'Estació de Santa Coloma de Farners (0 273), 

aquestes dades serviran per caracteritzar la climatologia però no la hidrologia encara que es 

conserva el rang de 30 anys (1970-2000) d'observació recomanats per la CLINIO, per aquesta raó, 

l'estació de Santa Coloma de Farners Font D ( 0 366 O) és la que s’utilitzarà per a la 

caracterització hidrològica degut a que posseeix un major rang de dades pluviomètriques i a més a 

més disposa de registres fins a l'any 2004.  
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Per a totes les estacions s’ha agafat com a període d’estudi, els trenta anys (1971-2000) 

estandarditzat, com s’ha dit abans, per l'Organització Meteorològica Mundial per a la determinació 

de les dades anomenades “Normals climatològiques estàndard" (CLINIO). Les dades que 

manquen d’aquest període s’ha deixat sense omplir i no formen part de les dades estadístiques 

que defineixen les variables climàtiques de cada estació. 

Les dades existents en aquest període són: 
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ESTACIÓ 
ANYS 

COMPLETS 

ANYS 

INCOMPLETS 

Nº DE MESOS QUE 

MANQUEN ALS 

ANYS INCOMPLETS 

DADES PLUVIOMÈTRIQUES 

VIC + VIC "SANT 

CRISTÒFOL" 

1971-1974 1975 7 

1976-2000 - - 

VILANOVA DE SAU 

1973 1971 4 

1975-1991 1972 3 

1993 1974 1 

1995-2000 1992 1 

 1994 1 

SANTA COLOMA DE 

FARNERS 

1981-1983 1971-1980 114 

1985-1991 1984 1 

1995-2000 1992 1 

 1993 1 

 1994 1 

GIRONA "AEROPORT" 1973-2000 1971-1972 24 

DADES TERMOMÈTRIQUES 

VIC + VIC "SANT 

CRISTÒFOL" 

1971-1974 1975 1 

1977-2000 1976 1 

VILANOVA DE SAU 

1977-1989 1971-1976 61 

1991 1990 1 

1993 1992 1 

1995 1994 1 

1997-2000 1996 2 

SANTA COLOMA DE 

FARNERS 

1981-1982 1971-1972 22 

1986-1988 1973 6 

1991-1992 1975 2 

 1976-1980 49 

 1983 1 

 1984 2 

 1985 1 

 1989 1 

 1990 1 

 1993 1 

 1994 6 

 1995 2 

 1996 1 

 1997 2 
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Les dades originals proporcionades per l’INM s’inclouen a l’Apèndix nº 1 d’aquesta primera part de 

l’annex. 

Als apartats següents es resumeixen, en primer lloc, els valors mitjans i extrems de les variables 

climàtiques calculades en aquestes estacions. 

L’única estació completa és l’estació de Girona “Aeroport Costa Brava”, per la qual cosa només 

aquesta estació disposa de dades que sols es registren en aquest tipus d'estacions (humitat, 

evaporació, nuvolositat, etc.), com s’ha dit anteriorment, per aquesta raó s’ha tingut en compte a 

pesar que està fora del tram estudiat. 

Com a segona part de l’estudi, s’han dut a terme el càlculs dels índexs climàtics més importants 

per al disseny de plantacions i la classificació climàtica. 

Finalment, s’han calculat els dies que es poden aprofitar per a l’execució de les principals unitats 

d’obra segons la climatologia i la tipologia de formigó a utilitzar en funció de les condicions 

climàtiques. 

2. DADES CLIMÀTIQUES GENERALS 

Als quadres següents es mostra el resum de les dades climàtiques més rellevants de les quatre 

estacions seleccionades. 

Estació de Vic 

VALORS CLIMATOLÒGICS MITJANS I EXTREMS 

PERÍODE 1971 - 2000 

MES 

PRECIPITACIÓ (mm) NOMBRE MIG DE DIES DE: 

Mitjana Màx. en Màx. en 
Pluja Neu Calamarsa Temporal Boira Rosada Gebrada 

mensual un dia un mes 

Gener 44,58 69,00 144,80 5,54 0,46 0,00 0,03 9,67 0,00 2,23 

Febrer 29,20 100,90 166,80 4,74 0,37 0,04 0,03 5,67 0,00 1,50 

Març 42,08 100,00 139,80 6,50 0,18 0,07 0,17 4,10 0,00 0,97 

Abril 63,54 115,00 196,80 9,88 0,08 0,13 0,28 3,34 0,00 0,07 

Maig 88,66 52,00 220,80 10,75 0,04 0,14 0,87 2,77 0,00 0,00 

Juny 70,81 122,00 188,70 8,29 0,00 0,25 0,76 1,90 0,00 0,00 

Juliol 46,22 62,30 170,10 6,96 0,00 0,17 0,71 1,71 0,00 0,00 

Agost 86,86 110,50 218,10 8,00 0,00 0,28 1,93 2,96 0,00 0,00 

Setembre 73,78 68,00 144,00 7,19 0,00 0,07 0,69 5,14 0,00 0,03 

Octubre 70,89 129,00 245,00 7,35 0,00 0,00 0,34 7,79 0,31 0,10 

Novembre 47,08 75,00 145,20 5,48 0,04 0,04 0,17 9,59 0,52 0,79 

Desembre 52,47 63,00 188,60 6,41 0,30 0,00 0,03 10,55 0,38 1,76 

ANY 716,16 129,00 245,00 87,07 1,47 1,18 6,02 65,19 1,21 7,46 

 

 1998 2 

 1999 10 

 2000 2 

GIRONA "AEROPORT" 1973-2000 1971-1972 24 
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MES 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

Mitjana 
Mitjana mensual 

Extremes absolutes Oscil·lació 

Extrema mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 8,8 2,7 5,7 18,6 -21,0 6,1 

Febrer 12,2 6,2 9,2 23,0 -10,6 6,0 

Març 15,7 8,9 12,3 27,0 -8,8 6,8 

Abril 17,9 9,6 13,8 28,0 -3,6 8,3 

Maig 22,3 14,3 18,3 33,0 -1,0 8,0 

Juny 26,7 18,1 22,4 37,3 4,4 8,6 

Juliol 30,7 23,6 27,1 41,0 6,5 7,2 

Agost 29,7 22,2 25,9 40,5 7,4 7,6 

Setembre 25,2 18,1 21,6 35,5 1,0 7,1 

Octubre 19,2 12,6 15,9 30,0 -3,0 6,6 

Novembre 12,9 6,4 9,7 25,0 -8,0 6,5 

Desembre 9,0 3,0 6,0 20,0 -9,0 6,0 

ANY 30,7 2,7 15,7 41,0 -21,0 7,0 

 

Estació de Vilanova de Sau 

VALORS CLIMATOLÒGICS MITJANS I EXTREMS 

PERÍODE 1971 - 2000 

MES 

PRECIPITACIÓ (mm) NOMBRE MIG DE DIES DE: 

Mitjana Màx. En 

un dia 

Màx. En 

un mes 
Pluja Neu Calamarsa Temporal Boira Rosada Gebrada 

mensual 

Gener 82,91 126,00 311,00 4,07 1,33 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

Febrer 59,06 210,00 343,00 3,72 0,90 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Març 69,32 99,00 224,00 5,07 0,93 0,21 0,04 0,00 0,00 0,00 

Abril 79,25 76,00 182,00 7,73 0,57 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maig 94,88 90,00 343,00 8,62 0,17 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Juny 76,34 77,00 208,50 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Juliol 52,00 67,00 173,00 5,17 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agost 74,21 71,00 197,60 6,43 0,00 0,33 0,13 0,03 0,00 0,00 

Setembre 90,38 114,00 207,00 6,59 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Octubre 93,59 205,00 304,00 5,61 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 

Novembre 74,48 98,00 342,00 4,24 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desembre 92,33 141,00 296,00 4,41 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ANY 938,74 210,00 343,00 68,74 4,41 1,16 0,27 0,07 0,00 0,00 

 

MES 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

Mitjana Mitjana 

mensual 

Extremes absolutes 
Oscil·lació 

Extrema mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 9,3 -0,1 4,6 22,0 -14,0 9,3 

Febrer 10,4 0,6 5,5 23,5 -10,0 9,8 

Març 13,5 2,5 8,0 27,0 -7,0 11,0 

Abril 14,2 3,6 8,9 27,0 -5,0 10,6 

Maig 18,1 7,2 12,6 32,0 -4,0 10,9 

Juny 22,1 11,0 16,5 36,0 2,0 11,1 

Juliol 25,9 13,5 19,7 42,0 -1,0 12,5 
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MES 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

Mitjana Mitjana 

mensual 

Extremes absolutes 
Oscil·lació 

Extrema mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima 

Agost 26,3 14,2 20,2 37,0 4,0 12,2 

Setembre 22,4 11,5 17,0 35,0 0,0 10,9 

Octubre 17,3 7,6 12,5 31,0 -3,0 9,7 

Novembre 12,5 3,4 8,0 28,0 -9,0 9,1 

Desembre 9,9 0,9 5,4 24,0 -9,0 9,0 

ANY 26,3 -0,1 11,6 42,0 -14,0 10,5 

 

Estació Santa Coloma de Farners 

VALORS CLIMATOLÒGICS MITJANS I EXTREMS 

PERÍODE 1971 - 2000 

MES 

PRECIPITACIÓ (mm) NOMBRE MIG DE DIES DE: 

Mitjana 

mensual 

Màx. En 

un dia 

Màx. En 

un mes 
Pluja Neu Calamarsa 

Tempora

l 
Boira Rosada Gebrada 

Gener 74,31 113,00 261,00 3,83 0,33 0,06 0,00 0,11 0,00 2,22 

Febrer 47,63 140,00 282,00 3,44 0,22 0,00 0,00 0,22 0,00 1,22 

Març 55,30 64,00 167,50 4,19 0,00 0,00 0,13 0,38 0,00 0,25 

Abril 72,18 50,00 176,00 6,00 0,00 0,00 0,29 0,06 0,00 0,00 

Maig 79,33 67,00 196,50 5,88 0,00 0,00 0,25 0,06 0,00 0,00 

Juny 63,99 78,00 243,00 4,44 0,00 0,06 0,25 0,06 0,00 0,00 

Juliol 36,43 51,70 103,00 3,44 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 

Agost 42,08 57,50 132,40 4,06 0,00 0,06 0,17 0,00 0,00 0,00 

Setembre 73,05 60,00 192,70 5,65 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 

Octubre 94,64 114,00 318,00 5,24 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 

Novembre 90,13 100,00 214,50 4,94 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,38 

Desembre 64,69 100,00 174,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 2,06 

ANY 793,73 140,00 318,00 54,09 0,56 0,17 1,56 1,44 0,00 6,19 

 

MES 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

MITJANA 
Mitjana mensual 

Extremes absolutes Oscil·lació extrema 

mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 18,7 -3,5 7,6 23,0 -8,0 22,2 

Febrer 19,9 -3,2 8,4 24,0 -6,0 23,1 

Març 23,6 -1,3 11,2 30,0 -5,0 24,9 

Abril 24,5 0,5 12,5 34,0 -4,0 24,0 

Maig 28,7 4,4 16,5 35,0 0,0 24,3 

Juny 32,7 8,5 20,6 40,0 1,0 24,1 

Juliol 34,4 12,9 23,7 39,0 9,0 21,5 

Agost 34,9 11,1 23,0 38,0 5,0 23,8 

Setembre 31,1 8,5 19,8 39,0 4,0 22,6 

Octubre 26,4 3,6 15,0 32,0 -2,0 22,8 

Novembre 21,2 -1,7 9,7 30,0 -8,0 22,8 

Desembre 18,7 -3,1 7,8 24,0 -7,0 21,8 

ANY 34,9 -3,5 14,6 40,0 -8,0 23,2 
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Aeroport Girona Costa Brava 

VALORS CLIMATOLÒGICS MITJANS I EXTREMS 

PERÍODE 1971 - 2000 

MES 

PRECIPITACIÓ (mm) NOMBRE MIG DE DIES DE 

Mitjana 

mensual 

Màx. en 

un dia 

Màx. en 

un mes 
Pluja Neu Calamarsa Temporal Boira Rosada Gebrada 

Gener 65,26 137,40 221,00 6,36 0,29 0,04 0,32 5,46 0,07 0,50 

Febrer 43,95 125,20 295,00 5,36 0,21 0,07 0,43 5,43 0,36 0,18 

Març 52,78 71,20 139,00 7,04 0,07 0,00 0,82 4,68 0,61 0,11 

Abril 67,16 59,50 151,30 9,19 0,00 0,07 1,64 3,50 0,61 0,04 

Maig 79,48 83,40 318,70 9,26 0,00 0,04 3,22 5,41 0,19 0,00 

Juny 65,75 60,50 255,40 7,11 0,00 0,18 2,89 3,32 0,04 0,00 

Juliol 32,98 53,10 116,20 4,07 0,00 0,04 3,14 2,04 0,14 0,00 

Agost 48,51 104,60 157,70 6,29 0,00 0,14 4,93 2,93 0,04 0,00 

Setembre 68,25 87,10 168,40 6,82 0,00 0,07 3,93 5,93 0,14 0,00 

Octubre 83,02 177,10 421,40 8,07 0,00 0,00 1,93 6,07 0,21 0,04 

Novembre 70,54 131,10 306,90 6,26 0,00 0,00 0,68 5,93 0,32 0,11 

Desembre 62,72 71,20 199,40 5,89 0,04 0,04 0,36 5,21 0,25 0,36 

ANY 740,40 177,10 421,40 81,72 0,61 0,69 24,29 55,91 2,97 1,32 

 

MES 

Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) 

Direcció 

dominant 

MITJANA 
Mitjana 

mensual 

Extremes absolutes 
Oscil·lació 

extrema mitjana Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 12,8 1,0 6,9 21,8 -13,0 11,7 N 

Febrer 13,9 2,0 8,0 23,6 -8,2 11,9 N 

Març 16,2 3,9 10,0 28,6 -5,8 12,2 N 

Abril 17,8 5,8 11,8 27,2 -3,0 12,0 N 

Maig 21,6 10,0 15,8 32,0 0,6 11,6 S 

Juny 25,4 13,9 19,6 35,4 5,2 11,5 S 

Juliol 29,2 16,7 22,9 39,0 8,0 12,5 S 

Agost 29,0 16,8 22,9 38,0 8,4 12,2 S 

Setembre 25,7 14,0 19,8 37,0 4,6 11,7 S 

Octubre 20,9 9,7 15,3 31,4 -2,0 11,2 S 

Novembre 16,0 4,8 10,4 30,0 -7,0 11,3 N-W 

Desembre 13,4 2,1 7,8 22,4 -7,6 11,3 N 

ANY 20,2 8,4 14,3 39,0 -13,0 11,8 N-S 

 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

Annex 6. Climatologia i hidrologia Pàgina | 16  

 

2.1. PRECIPITACIÓ 

La precipitació inclou tota l’aigua provinent de diversos fenòmens meteorològics (pluja, neu, 

calamarsa, etc.).  

A la zona objecte d’aquest estudi, la major part de la precipitació es produeix en forma de pluja, 

per la qual cosa en aquest apartat es descriu aquest fenomen meteorològic i en els apartats 

posteriors es tractaran la resta. Les dades mitjanes de precipitació de les estacions estudiades 

són: 

Estació de Vic: 

 
Precipitaci

ó  

mitjana 

(mm) 

Precipitació  

mensual 

resp. 

a la normal 

(%) 

nº dies 

pluja 

nº dies 

prec. > 1 

mm 

nº dies 

prec. > 10 

mm 

nº dies 

prec. > 30 

mm 

Precipitació 

Màx. en 

un dia (mm) 

Precipitació 

Màx. en 

un mes (mm) MESOS 

Gener 44,58 6,22 5,54 4,47 1,50 0,20 69,00 144,80 

Febrer 29,20 4,08 4,74 3,90 0,90 0,07 100,90 166,80 

Març 42,08 5,88 6,50 4,87 1,20 0,20 100,00 139,80 

Abril 63,54 8,87 9,88 7,50 2,13 0,17 115,00 196,80 

Maig 88,66 12,38 10,75 8,37 3,13 0,60 52,00 220,80 

Juny 70,81 9,89 8,29 7,00 2,34 0,31 122,00 188,70 

Juliol 46,22 6,45 6,96 4,90 1,52 0,24 62,30 170,10 

Agost 86,86 12,13 8,00 6,34 2,62 0,79 110,50 218,10 

Setembre 73,78 10,30 7,19 5,86 2,10 0,69 68,00 144,00 

Octubre 70,89 9,90 7,35 5,52 2,24 0,59 129,00 245,00 

Novembre 47,08 6,57 5,48 4,48 1,72 0,34 75,00 145,20 

Desembre 52,47 7,33 6,41 5,17 1,76 0,38 63,00 188,60 

ANY 716,16 100,00 87,07 68,37 23,17 4,58 129,00 245,00 

 

Estació Vilanova de Sau 

 
Precipitació 

Mitjana (mm) 

Precipitació 

mensual resp. 

a la normal (%) 

nº dies 

pluja 

nº dies 

prec. 

> 1 mm 

nº dies 

prec. 

> 10 mm 

nº dies 

prec. 

> 30 mm 

Precipitació 

Màx. en 

un dia (mm) 

Precipitació 

Màx. en 

un mes (mm) MESOS 

Gener 82,91 8,83 4,07 5,20 2,37 0,67 126,00 311,00 

Febrer 59,06 6,29 3,72 4,62 1,45 0,48 210,00 343,00 

Març 69,32 7,38 5,07 5,93 1,89 0,54 99,00 224,00 

Abril 79,25 8,44 7,73 8,30 3,13 0,33 76,00 182,00 

Maig 94,88 10,11 8,62 8,59 3,45 0,48 90,00 343,00 

Juny 76,34 8,13 7,07 6,77 2,63 0,53 77,00 208,50 

Juliol 52,00 5,54 5,17 5,10 1,76 0,38 67,00 173,00 

Agost 74,21 7,90 6,43 6,37 2,70 0,53 71,00 197,60 

Setembre 90,38 9,63 6,59 6,31 2,79 0,79 114,00 207,00 

Octubre 93,59 9,97 5,61 5,54 2,50 0,86 205,00 304,00 

Novembre 74,48 7,93 4,24 4,45 2,28 0,69 98,00 342,00 

Desembre 92,33 9,84 4,41 4,66 2,45 0,90 141,00 296,00 

ANY 938,74 100,00 68,74 71,82 29,40 7,18 210,00 343,00 
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Estació Santa Coloma de Farnés 

 

Precipitació 

Mitjana (mm) 

Precipitació 

mensual resp. 

a la normal (%) 

nº dies 

pluja 

nº dies 

prec. 

> 1 mm 

nº dies 

prec. 

> 10 mm 

nº dies 

prec. 

> 30 mm 

Precipitació 

Màx. en 

un dia (mm) 

Precipitació 

Màx. en 

un mes (mm) MESOS 

Gener 74,31 9,36 3,83 4,05 2,25 0,85 113,00 261,00 

Febrer 47,63 6,00 3,44 3,32 1,47 0,37 140,00 282,00 

Març 55,30 6,97 4,19 4,25 2,10 0,40 64,00 167,50 

Abril 72,18 9,09 6,00 6,15 2,65 0,65 50,00 176,00 

Maig 79,33 9,99 5,88 6,10 2,95 0,80 67,00 196,50 

Juny 63,99 8,06 4,44 4,68 2,05 0,58 78,00 243,00 

Juliol 36,43 4,59 3,44 3,19 1,24 0,24 51,70 103,00 

Agost 42,08 5,30 4,06 3,52 1,76 0,19 57,50 132,40 

Setembre 73,05 9,20 5,65 5,38 2,76 0,52 60,00 192,70 

Octubre 94,64 11,92 5,24 5,05 2,65 1,15 114,00 318,00 

Novembre 90,13 11,36 4,94 4,70 3,05 0,95 100,00 214,50 

Desembre 64,69 8,15 3,00 3,20 1,90 0,90 100,00 174,00 

ANY 793,73 100,00 54,09 53,60 26,84 7,60 140,00 318,00 

 

Estació Girona Costa Brava 

 

Precipitació 

Mitjana (mm) 

Precipitació 

mensual resp. 

a la normal (%) 

nº dies 

pluja 

nº dies 

prec. 

> 1 mm 

nº dies 

prec. 

> 10 mm 

nº dies 

prec. 

> 30 mm 

Precipitació 

Màx. en 

un dia (mm) 

Precipitació 

Màx. en 

un mes (mm) 
MESOS 

Gener 65,26 8,81 6,36 5,14 1,82 0,61 137,40 221,00 

Febrer 43,95 5,94 5,36 4,61 1,29 0,18 125,20 295,00 

Març 52,78 7,13 7,04 5,61 1,86 0,14 71,20 139,00 

Abril 67,16 9,07 9,19 7,46 2,07 0,37 59,50 151,30 

Maig 79,48 10,73 9,26 7,21 2,48 0,59 83,40 318,70 

Juny 65,75 8,88 7,11 5,82 2,25 0,46 60,50 255,40 

Juliol 32,98 4,45 4,07 3,50 0,93 0,26 53,10 116,20 

Agost 48,51 6,55 6,29 5,04 1,36 0,29 104,60 157,70 

Setembre 68,25 9,22 6,82 6,07 2,18 0,54 87,10 168,40 

Octubre 83,02 11,21 8,07 6,32 2,37 0,59 177,10 421,40 

Novembre 70,54 9,53 6,26 5,36 1,93 0,67 131,10 306,90 

Desembre 62,72 8,47 5,89 4,75 2,04 0,63 71,20 199,40 

ANY 740,40 100,00 81,72 66,89 22,56 5,33 177,10 421,40 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembr
e Octubre Novemb

re
Desemb

re

E. Vic 44,58 29,2 42,08 63,54 88,66 70,81 46,22 86,86 73,78 70,89 47,08 52,47

E. Vilanova de Sau 82,91 59,06 69,32 79,25 94,88 76,34 52 74,21 90,38 93,59 74,48 92,33

E. Santa Coloma de Farners 74,31 47,63 55,3 72,18 79,33 63,99 36,43 42,08 73,05 94,64 90,13 64,69

E. Aeroport Girona Costa Brava 65,26 43,95 52,78 67,16 79,48 65,75 32,98 48,51 68,25 83,02 70,54 62,72
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembr
e Octubre Novembr

e
Desembr

e

E. Vic 69 100,9 100 115 52 122 62,3 110,5 68 129 75 63

E. Vilanova de Sau 126 210 99 76 90 77 67 71 114 205 98 141

E. Santa Coloma de Farners 113 140 64 50 67 78 51,7 57,5 60 114 100 100

E. Aeroport Girona Costa Brava 137,4 125,2 71,2 59,5 83,4 60,5 53,1 104,6 87,1 177,1 131,1 71,2
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L’estació que presenta una major abundància de pluges és la de Vilanova de Sau, amb una 

precipitació mitjana anual bastant alta de 938,74 mm. Aquesta estació és troba a una cota més 

alta que la resta de les estacions. Les altres tres presenten uns valors de precipitació anual 

similars, 716,6 a Vic, 793,93 a Santa Coloma de Farners i 740,40 a l’estació de Girona “Aeroport 

Costa Brava”. 

A les quatre estacions es produeixen les majors precipitacions a la primavera i a la tardor i les 

mínimes als mesos de febrer i juliol, encara que s’observen registres apreciables tots els mesos.  

Pel que fa a les precipitacions màximes diàries i mensuals, com és d’esperar, s’observen pics a la 

tardor i a la primavera. El pic menys previsible, que es produeix al mes de febrer, és deu a unes 

precipitacions extraordinàriament altes per a aquest mes, que es varen produir a l’any 1982 a les 

quatre estacions.  

Als gràfics del nombre de dies de pluja segons el seu volum, no s’observen grans diferències entre 

estacions ja que aquests dies de pluja es troben bastant repartits al llarg de tot l'any i són molt poc 

freqüents els dies amb precipitacions superiors al 30 mm, fet que succeeix amb més freqüència  a 

la tardor. 

  

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost
Setembr

e Octubre
Novembr

e
Desembr

e

E. Vic 144,8 166,8 139,8 196,8 220,8 188,7 170,1 218,1 144 245 145,2 188,6

E. Vilanova de Sau 311 343 224 182 343 208,5 173 197,6 207 304 342 296

E. Santa Coloma de Farners 261 282 167,5 176 196,5 243 103 132,4 192,7 318 214,5 174

E. Aeroport Girona Costa Brava 221 295 139 151,3 318,7 255,4 116,2 157,7 168,4 421,4 306,9 199,4
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2.2. ARSA I TEMPORALS 

Els valors mitjans obtinguts a les estacions estudiades són: 

Estació de Vic: 

MESOS 
Nº dies de 

neu 

Nº dies de 

calamarsa 

Nº dies de 

temporal 

Gener 0,46 0,00 0,03 

Febrer 0,37 0,04 0,03 

Març 0,18 0,07 0,17 

Abril 0,08 0,13 0,28 

Maig 0,04 0,14 0,87 

Juny 0,00 0,25 0,76 

Juliol 0,00 0,17 0,71 

Agost 0,00 0,28 1,93 

Setembre 0,00 0,07 0,69 

Octubre 0,00 0,00 0,34 

Novembre 0,04 0,04 0,17 

Desembre 0,30 0,00 0,03 

ANY 1,47 1,18 6,02 

 

Estació de Vilanova de Sau 

MESOS 
Nº dies de 

neu 

Nº dies de 

calamarsa 

Nº dies de 

temporal 

Gener 1,33 0,00 0,07 

Febrer 0,90 0,07 0,00 

Març 0,93 0,21 0,04 

Abril 0,57 0,30 0,00 

Maig 0,17 0,10 0,00 

Juny 0,00 0,00 0,00 

Juliol 0,00 0,10 0,00 

Agost 0,00 0,33 0,13 

Setembre 0,00 0,03 0,03 

Octubre 0,00 0,00 0,00 

Novembre 0,17 0,00 0,00 

Desembre 0,34 0,00 0,00 

ANY 4,41 1,16 0,27 
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Estació de Santa Coloma de Farners 

MESOS 
Nº dies de 

neu 

Nº dies de 

calamarsa 

Nº dies de 

temporal 

Gener 0,33 0,06 0,00 

Febrer 0,22 0,00 0,00 

Març 0,00 0,00 0,13 

Abril 0,00 0,00 0,29 

Maig 0,00 0,00 0,25 

Juny 0,00 0,06 0,25 

Juliol 0,00 0,00 0,06 

Agost 0,00 0,06 0,17 

Setembre 0,00 0,00 0,41 

Octubre 0,00 0,00 0,00 

Novembre 0,00 0,00 0,00 

Desembre 0,00 0,00 0,00 

ANY 0,56 0,17 1,56 

 

Estació Aeroport Girona Costa Brava: 

MESOS 
Nº dies de 

neu 

Nº dies de 

calamarsa 

Nº dies de 

temporal 

Gener 0,29 0,04 0,32 

Febrer 0,21 0,07 0,43 

Març 0,07 0,00 0,82 

Abril 0,00 0,07 1,64 

Maig 0,00 0,04 3,22 

Juny 0,00 0,18 2,89 

Juliol 0,00 0,04 3,14 

Agost 0,00 0,14 4,93 

Setembre 0,00 0,07 3,93 

Octubre 0,00 0,00 1,93 

Novembre 0,00 0,00 0,68 

Desembre 0,04 0,04 0,36 

ANY 0,61 0,69 24,29 

L’única estació amb un risc real de nevades és la de Vilanova de Sau als mesos d’hivern. A les 

altres tres estacions, el nombre de nevades és molt reduït. 

El risc de calamarsa és molt baix a les quatre estacions estudiades, per la qual cosa aquest 

fenomen no és important en el tram d’estudi. 

Els temporals es produeixen principalment entre abril i octubre, i són més importants durant els 

mesos d’agost i setembre. 

2.3. BOIRA, ROSADA I GEBRADA 

Els valor mitjans obtinguts són: 
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Estació de Vic: 

MESOS 
Nº dies de 

boira 

Nº dies de 

rosada 

Nº dies de 

gebrada 

Gener 9,67 0,00 2,23 

Febrer 5,67 0,00 1,50 

Març 4,10 0,00 0,97 

Abril 3,34 0,00 0,07 

Maig 2,77 0,00 0,00 

Juny 1,90 0,00 0,00 

Juliol 1,71 0,00 0,00 

Agost 2,96 0,00 0,00 

Setembre 5,14 0,00 0,03 

Octubre 7,79 0,31 0,10 

Novembre 9,59 0,52 0,79 

Desembre 10,55 0,38 1,76 

ANY 65,19 1,21 7,46 

 

Estació de Vilanova de Sau: 

MESOS 
Nº dies de 

boira 

Nº dies de 

rosada 

Nº dies de 

gebrada 

Gener 0,00 0,00 0,00 

Febrer 0,00 0,00 0,00 

Març 0,00 0,00 0,00 

Abril 0,00 0,00 0,00 

Maig 0,00 0,00 0,00 

Juny 0,00 0,00 0,00 

Juliol 0,00 0,00 0,00 

Agost 0,03 0,00 0,00 

Setembre 0,00 0,00 0,00 

Octubre 0,04 0,00 0,00 

Novembre 0,00 0,00 0,00 

Desembre 0,00 0,00 0,00 

ANY 0,07 0,00 0,00 

 

Estació de Santa Coloma de Farners 

MESOS 
Nº dies de 

boira 

Nº dies de 

rosada 

Nº dies de 

gebrada 

Gener 0,11 0,00 2,22 

Febrer 0,22 0,00 1,22 

Març 0,38 0,00 0,25 

Abril 0,06 0,00 0,00 

Maig 0,06 0,00 0,00 

Juny 0,06 0,00 0,00 

Juliol 0,06 0,00 0,00 

Agost 0,00 0,00 0,00 

Setembre 0,00 0,00 0,00 
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MESOS 
Nº dies de 

boira 

Nº dies de 

rosada 

Nº dies de 

gebrada 

Octubre 0,06 0,00 0,06 

Novembre 0,31 0,00 0,38 

Desembre 0,12 0,00 2,06 

ANY 1,44 0,00 6,19 

 

Estació Aeroport Girona Costa Brava: 

MESOS 
Nº dies de 

boira 

Nº dies de 

rosada 

Nº dies de 

gebrada 

Gener 5,46 0,07 0,50 

Febrer 5,43 0,36 0,18 

Març 4,68 0,61 0,11 

Abril 3,50 0,61 0,04 

Maig 5,41 0,19 0,00 

Juny 3,32 0,04 0,00 

Juliol 2,04 0,14 0,00 

Agost 2,93 0,04 0,00 

Setembre 5,93 0,14 0,00 

Octubre 6,07 0,21 0,04 

Novembre 5,93 0,32 0,11 

Desembre 5,21 0,25 0,36 

ANY 55,91 2,97 1,32 

Pel que fa a les estacions de les que en disposem de dades, es produeixen més boires a l’estació 

de Vic que a la de Girona, i són més importants a la tardor i al començament de l’hivern. 

Pel que fa a la rosada, és un fenomen poc habitual en aquesta zona, i la gebrada es produeix de 

forma semblant a les dues estacions, tot i que és més representativa al final de la tardor i als 

mesos d’hivern 

2.4. TEMPERATURA 

Els valors mitjans i extrems que es dedueixen de les dades de les dues estacions són: 
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Estació de Vic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) Nombre mig de dies 

MESOS 
MITJANA Mitjana 

mensual 

Extremes 

absolutes 
Mínima 

de les 

màximes 

Màxima de 

les 

mínimes 

Oscil·lació 

extrema 

mitjana 

Tmín 

< -5 º 

Tmín 

< 0 º 

Tmín 

>20º 

Tmàx 

> 25 º 

Tmàx 

> 30 º 
Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 8,76 2,70 5,73 18,60 -21,00 -6,00 11,00 6,07 3,77 19,83 0,00 0,00 0,00 

Febrer 12,17 6,19 9,18 23,00 -10,60 0,50 11,80 5,98 1,70 13,97 0,00 0,00 0,00 

Març 15,70 8,93 12,32 27,00 -8,80 1,00 11,00 6,77 0,63 7,30 0,00 0,40 0,00 

Abril 17,91 9,65 13,78 28,00 -3,60 4,00 13,00 8,27 0,00 2,60 0,00 1,20 0,00 

Maig 22,26 14,26 18,26 33,00 -1,00 8,60 16,00 8,00 0,00 0,23 0,00 9,10 0,97 

Juny 26,71 18,13 22,42 37,30 4,40 11,50 20,40 8,59 0,00 0,00 0,04 20,50 7,25 

Juliol 30,75 23,55 27,15 41,00 6,50 17,00 21,50 7,20 0,00 0,00 0,27 29,27 20,40 

Agost 29,72 22,17 25,94 40,50 7,40 16,00 22,00 7,55 0,00 0,00 0,17 28,10 16,40 

Setembre 25,16 18,11 21,64 35,50 1,00 12,00 18,20 7,05 0,00 0,00 0,00 17,27 2,73 

Octubre 19,22 12,64 15,93 30,00 -3,00 8,40 16,50 6,58 0,00 1,07 0,00 1,77 0,03 

Novembre 12,91 6,39 9,65 25,00 -8,00 3,00 13,00 6,52 0,70 9,23 0,00 0,03 0,00 

Desembre 8,99 3,04 6,01 20,00 -9,00 -2,50 13,60 5,95 2,63 16,47 0,00 0,00 0,00 

ANY 30,75 2,70 15,67 41,00 -21,00 -6,00 22,00 7,04 9,43 70,70 0,47 107,63 47,78 
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Estació de Vilanova de Sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) Nombre mig de dies 

MESOS 
MITJANA Mitjana 

mensual 

Extremes 

absolutes 
Mínima 

de les 

màximes 

Màxima de 

les 

mínimes 

Oscil·lació 

extrema 

mitjana 

Tmín 

< -5 º 

Tmín 

< 0 º 

Tmín 

>20º 

Tmàx 

> 25 º 

Tmàx 

> 30 º 
Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 9,25 -0,09 4,58 22,00 -14,00 -2,00 9,00 9,35 2,75 16,71 0,00 0,00 0,00 

Febrer 10,44 0,59 5,52 23,50 -10,00 -2,00 9,50 9,85 1,92 12,63 0,00 0,00 0,00 

Març 13,49 2,49 7,99 27,00 -7,00 -3,00 14,00 11,00 0,54 8,67 0,00 0,21 0,00 

Abril 14,22 3,62 8,92 27,00 -5,00 0,00 13,50 10,60 0,16 5,56 0,00 0,40 0,00 

Maig 18,08 7,16 12,62 32,00 -4,00 0,00 18,00 10,92 0,00 1,36 0,00 2,12 0,08 

Juny 22,11 10,96 16,53 36,00 2,00 7,00 19,00 11,15 0,00 0,00 0,00 9,68 1,92 

Juliol 25,93 13,45 19,69 42,00 -1,00 11,00 24,00 12,48 0,04 0,00 0,76 19,80 7,04 

Agost 26,34 14,15 20,25 37,00 4,00 13,00 22,00 12,19 0,00 0,00 0,40 20,56 7,40 

Setembre 22,45 11,50 16,97 35,00 0,00 0,00 19,00 10,95 0,00 0,04 0,00 9,56 1,44 

Octubre 17,33 7,63 12,48 31,00 -3,00 3,00 15,00 9,70 0,00 0,64 0,00 1,80 0,04 

Novembre 12,50 3,43 7,96 28,00 -9,00 -2,00 15,00 9,07 0,83 7,00 0,00 0,17 0,00 

Desembre 9,85 0,86 5,36 24,00 -9,00 -2,00 10,00 8,99 1,59 14,00 0,00 0,00 0,00 

ANY 26,34 -0,09 11,57 42,00 -14,00 -3,00 24,00 10,52 7,83 66,60 1,16 64,30 17,92 
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Estació de Santa Coloma de Farners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) Nombre mig de dies 

MESOS 
MITJANA Mitjana 

mensual 

Extremes 

absolutes 
Mínima 

de les 

màximes 

Màxima de 

les 

mínimes 

Oscil·lació 

extrema 

mitjana 

Tmín 

< -5 º 

Tmín 

< 0 º 

Tmín 

>20º 

Tmàx 

> 25 º 

Tmàx 

> 30 º 
Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 13,02 2,26 7,64 23,00 -8,00 0,00 14,00 10,76 3,53 7,58 0,00 0,00 0,00 

Febrer 13,29 2,11 7,70 24,00 -6,00 2,00 13,00 11,18 3,45 7,45 0,00 0,00 0,00 

Març 16,48 4,68 10,58 30,00 -5,00 5,00 17,00 11,80 1,52 2,35 0,00 1,13 0,09 

Abril 18,27 6,60 12,44 34,00 -4,00 2,00 17,00 11,66 0,29 0,71 0,00 1,95 0,14 

Maig 22,31 10,51 16,41 35,00 0,00 9,00 22,00 11,80 0,00 0,05 0,20 10,05 1,50 

Juny 25,91 14,15 20,03 40,00 1,00 14,00 24,00 11,76 0,00 0,00 1,86 18,67 6,43 

Juliol 29,77 17,41 23,59 39,00 9,00 16,00 29,00 12,36 0,00 0,00 7,67 28,17 18,06 

Agost 29,15 16,86 23,00 38,00 5,00 16,00 25,00 12,29 0,00 0,00 6,25 27,70 15,00 

Setembre 25,46 14,29 19,87 39,00 4,00 13,00 26,00 11,17 0,00 0,00 2,33 18,90 3,95 

Octubre 20,06 9,88 14,97 32,00 -2,00 10,00 22,00 10,18 0,45 0,15 0,05 3,05 0,35 

Novembre 14,88 5,27 10,08 30,00 -8,00 3,00 18,00 9,60 1,39 3,13 0,00 0,26 0,04 

Desembre 13,06 2,74 7,90 24,00 -7,00 2,00 20,00 10,33 2,95 8,23 0,05 0,00 0,00 

ANY 29,77 2,11 14,52 40,00 -8,00 0,00 29,00 11,24 13,58 29,65 18,40 109,88 45,56 
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Estació Aeroport Girona Costa Brava: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temperatura de l’aire en graus Celsius (centígrads) Nombre mig de dies 

MESOS 
MITJANA Mitjana 

mensual 

Extremes 

absolutes 
Mínima 

de les 

màximes 

Màxima de 

les 

mínimes 

Oscil·lació 

extrema 

mitjana 

Tmín 

< -5 º 

Tmín 

< 0 º 

Tmín 

>20º 

Tmàx 

> 25 º 

Tmàx 

> 30 º 
Màxima Mínima Màxima Mínima 

Gener 12,77 1,03 6,90 21,80 -13,00 16,00 -1,60 11,75 1,21 14,00 0,00 0,00 0,00 

Febrer 13,91 1,99 7,95 23,60 -8,20 16,60 0,00 11,93 0,50 9,43 0,00 0,00 0,00 

Març 16,15 3,91 10,03 28,60 -5,80 17,60 2,00 12,24 0,07 4,04 0,00 0,32 0,00 

Abril 17,80 5,76 11,78 27,20 -3,00 20,20 2,80 12,04 0,00 1,11 0,00 0,61 0,00 

Maig 21,58 9,98 15,78 32,00 0,60 22,80 8,40 11,60 0,00 0,00 0,00 5,57 0,14 

Juny 25,40 13,87 19,64 35,40 5,20 27,40 12,00 11,53 0,00 0,00 0,86 16,93 3,36 

Juliol 29,17 16,67 22,92 39,00 8,00 30,40 16,40 12,50 0,00 0,00 9,68 27,75 14,04 

Agost 29,04 16,80 22,92 38,00 8,40 30,00 16,00 12,23 0,00 0,00 10,11 27,93 13,14 

Setembre 25,66 13,98 19,82 37,00 4,60 28,00 13,60 11,68 0,00 0,00 2,11 18,89 2,19 

Octubre 20,91 9,69 15,30 31,40 -2,00 21,80 8,00 11,21 0,00 0,33 0,08 3,33 0,19 

Novembre 16,05 4,76 10,40 30,00 -7,00 18,00 3,00 11,29 0,18 4,71 0,00 0,11 0,04 

Desembre 13,41 2,10 7,75 22,40 -7,60 15,00 -1,20 11,31 0,50 10,69 0,00 0,00 0,00 

ANY 29,17 1,03 14,27 39,00 -13,00 15,00 16,40 11,77 2,46 44,31 22,84 101,44 33,10 
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Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setem
bre

Octubr
e

Novem
bre

Desem
bre

E. Vic 5,73 9,18 12,32 13,78 18,26 22,42 27,15 25,94 21,64 15,93 9,65 6,01

E. Vilanova de Sau 4,58 5,52 7,99 8,92 12,62 16,53 19,69 20,25 16,97 12,48 7,96 5,36

E. Santa Coloma de Farners 7,64 7,7 10,58 12,44 16,41 20,03 23,59 23 19,87 14,97 10,08 7,9

E. Aeroport Girona Costa Brava 6,9 7,95 10,03 11,78 15,78 19,64 22,92 22,92 19,82 15,3 10,4 7,75
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La temperatura mitjana presenta uns valors semblants, entre 14,27 i 15,67º C a totes les estacions 

llevat de l'estació de Vilanova de Sau que, atès que està a una cota més alta, té un valor inferior 

de 11,57º C. Els estius són temperats i els hiverns són freds. 

Els valors extrems són similars a les quatre estacions amb unes temperatures màximes per 

damunt dels 40º C i mínimes al dessota dels -10º C, produint-se aquest mínim al mes de gener a 

les quatre estacions. 

L’oscil·lació de la temperatura mitjana és semblant a totes les estacions al llarg de tot l’any sense 

que arribi a ser elevada a cap de les quatre estacions. 

2.5. HUMITAT RELATIVA 

Aquestes variables només es registren a les estacions completes. En el cas de les estacions 

seleccionades en aquest projecte, l'única estació que disposa d'aquestes dades és l'estació de 

Girona "Aeroport Costa Brava". 

Els valors obtinguts són els següents: 

Estació Aeroport Girona Costa Brava 

MES Tensió mitjana de vapor (hPa) Humitat relativa mitjana (%) 

Gener 8,04 77,50 

Febrer 8,22 73,93 

Març 9,08 71,46 

Abril 10,23 69,89 

Maig 13,35 69,39 

Juny 16,28 66,39 

Juliol 18,59 62,07 

Agost 19,56 66,82 

Setembre 17,35 72,07 

Octubre 13,91 76,68 

Novembre 10,31 78,07 

Desembre 8,54 77,29 

ANY 12,79 71,80 

La tensió mitjana de vapor és de 12,79 hPa i presenta els seus valors màxims a l’estiu i els seus 

mínims a l’hivern. 

Pel que fa a la humitat relativa, el valor mig per a aquesta estació és del 71,80%, amb el valors 

màxims a l’hivern i mínims a l’estiu, la qual cosa és la responsable de les boires que es produeixen 

a aquesta zona durant els mesos d'hivern. 

2.6. INSOLACIÓ I NUVOLOSITAT 

A l’igual que en el cas de l’apartat anterior, aquestes variables només es troben disponibles a les 

estacions completes, per la qual cosa només s’utilitzaran les dades obtingudes de l’estació de 

Girona “Aeroport Costa Brava”. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

Annex 6. Climatologia i hidrologia Pàgina | 32  

 

Els valors obtinguts són els següents: 

 

Estació Aeroport Girona Costa Brava 

MES 

NOMBRE MIG DE DIES 
INSOLACIÓ 

Nombre d’hores 

de sol 
Clars Ennuvolats Coberts 

Gener 10,4 16,3 4,3 147,4 

Febrer 8,0 16,4 3,8 152,3 

Març 7,3 18,9 4,8 171,7 

Abril 4,5 19,4 6,0 182,3 

Maig 4,5 21,0 5,5 217,5 

Juny 6,9 19,7 3,5 232,7 

Juliol 13,0 16,6 1,4 288,5 

Agost 9,0 20,3 1,7 260,3 

Setembre 6,9 19,8 3,3 195,1 

Octubre 6,6 20,0 4,4 164,6 

Novembre 8,1 17,2 4,8 145,7 

Desembre 9,8 17,2 4,0 132,4 

ANY 95,0 222,7 47,5 2290,5 

 

 

La insolació anual és de 2290,5, que representa el 51,3% de la insolació teòrica. Aquest valor no 

és gaire alt atès que el nombre de dies ennuvolats és alt durant tots els mesos de l'any, fins a 

assolir un total de 222,7 dies a l'any. El nombre mig anual de dies coberts és de 47,5 i els valors 

més alts s’obtenen als mesos de primavera. 

2.7. GELADES 

Es consideren dies de gelada aquells en els que es registra una temperatura igual o inferior a 0ºC. 

Les dades d’aquesta variable registrades a les estacions seleccionades són: 
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Aquestes dades poden trobar-se a l’apartat 2.4.Temperatura, on es pot veure que Les gelades són 

abundants des de novembre fins a març, sobretot a les estacions de Vic i de Vilanova de Sau. 

Pel que fa al nombre màxim de dies de gelades, també és més alt en aquestes estacions, sobretot 

a l’estació de Vilanova de Sau, on poden ser importants fins al mes de maig. 

2.8. Vents 

Per al anàlisi d’aquesta variable s’ha utilitzat només l’estació de Girona “Aeroport Costa Brava” ja 

que les altres tres estacions no disposen de registres suficients per ser tinguts en compte. 

La direcció dominant del vent entre maig i octubre és Sud, mentre que a la resta de mesos la 

direcció dominant és la Nord, la qual cosa és coherent amb el que es reflecteix a l’Atlas Climàtic 

d’Espanya en la zona 

 ESTACIÓ: GIRONA “AEROPORT COSTA BRAVA” 

MES 

Direcció 

dominant 

Freqüència de la direcció del vent (%) 

N NE E SE S SW W NW 

Gener N 20,83 16,67 4,17 4,17 12,50 16,67 16,67 8,33 

Febrer N 32,00 12,00 8,00 0,00 20,00 12,00 16,00 0,00 

Març N 45,83 25,00 8,33 0,00 12,50 0,00 8,33 0,00 

Abril N 40,00 20,00 8,00 0,00 12,00 4,00 12,00 4,00 

Maig S 12,50 12,50 4,17 0,00 54,17 12,50 0,00 4,17 

Juny S 20,00 12,00 8,00 4,00 48,00 0,00 8,00 0,00 

Juliol S 17,39 0,00 13,04 0,00 47,83 13,04 8,70 0,00 

Agost S 16,67 8,33 0,00 12,50 33,33 12,50 12,50 4,17 

Setembre S 16,00 16,00 8,00 0,00 32,00 8,00 16,00 4,00 

Octubre S 19,23 11,54 3,85 0,00 26,92 23,08 11,54 3,85 

Novembre N-W 26,09 8,70 13,04 0,00 4,35 17,39 26,09 4,35 

Desembre N 36,36 13,64 4,55 4,55 22,73 4,55 13,64 0,00 

ANY N-S 25,24 13,03 6,93 2,10 27,19 10,31 12,45 2,74 

2.9. EVAPOTRANSPIRACIÓ POTENCIAL 

Aquesta variable climàtica es defineix com a la màxima quantitat d’aigua capaç de ser perduda per 

la vegetació i el sòl en forma de vapor, en el supòsit que al terreny no l’hi manqués mai aigua. Per 

a la seva determinació, d’acord amb les dades climàtiques disponibles, s’ha utilitzat la fórmula 

següent: 

��� � � � ����0	 
On: 

����0	 � 16 �10� �
�
 

 � ���5�
�,�����

�
 

c= 0,000000675 x J3 - 0,0000771 x J2 + 0,01792 x J + 0,49239 
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On: 

ETP : evapotranspiració potencial, en mm/mes 

K : factor mensual variable, segons la latitud 

ETP(0) : evapotranspiració potencial, en mm/mes, per a la latitud 0 

T : temperatura mitjana mensual, en oC 

Els resultats per a les estacions seleccionades són els que figuren en els quadres següents: Els 

valors de les constants s’han recollit de la publicació “Guia per a l’elaboració d’estudis del medi 

físic” (MOPT). 

 

EVAPOTRANSPIRACIÓ POTENCIAL SEGONS EL MÈTODE DE THORNTHWAITE 

ESTACIÓ: VIC 

MES Tmit ºC I=(Tmit/5)^1.514 ETP(0)= 16*(10*Tmit/J)^c mm/mes K ETP= ETP(0) * K mm/mes 

Gener 5,7 1,23 10,68 0,78 8,36 

Febrer 9,2 2,51 23,29 0,88 20,50 

Març 12,3 3,91 37,89 0,99 37,44 

Abril 13,8 4,64 45,64 1,11 50,55 

Maig 18,3 7,10 72,69 1,22 88,35 

Juny 22,4 9,70 102,13 1,27 129,82 

Juliol 27,1 12,96 140,16 1,25 175,10 

Agost 25,9 12,09 130,02 1,16 151,02 

Setembre 21,6 9,19 96,29 1,04 100,52 

Octubre 15,9 5,78 58,02 0,92 53,62 

Novembre 9,7 2,71 25,31 0,82 20,67 

Desembre 6,0 1,32 11,57 0,76 8,80 

ANY J= SUMA(I) = 73,14 753,69  844,75 

     

 c= 1,65    

      

c = 0.000000675 * J ^ 3 - 0.0000771 * J ^ 2 + 0.01792 * J + 0.49239  

 

ESTACIÓ: VILANOVA DE SAU 

MES Tmit ºC I=(Tmit/5)^1.514 ETP(0)= 16*(10*Tmit/J)^c mm/mes K ETP= ETP(0) * K mm/mes 

Gener 4,6 0,88 15,75 0,78 12,33 

Febrer 5,5 1,16 19,77 0,88 17,41 

Març 8,0 2,03 31,12 0,99 30,75 

Abril 8,9 2,40 35,62 1,11 39,46 

Maig 12,6 4,06 54,50 1,22 66,23 

Juny 16,5 6,11 75,91 1,27 96,47 

Juliol 19,7 7,97 94,04 1,25 117,46 

Agost 20,2 8,31 97,29 1,16 113,00 

Setembre 17,0 6,36 78,39 1,04 81,82 
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Octubre 12,5 3,99 53,76 0,92 49,69 

Novembre 8,0 2,02 30,99 0,82 25,31 

Desembre 5,4 1,11 19,08 0,76 14,52 

ANY J= SUMA(I) = 46,41 606,24  664,46 

     

 c= 1,23    

      

c = 0.000000675 * J ^ 3 - 0.0000771 * J ^ 2 + 0.01792 * J + 0.49239  

 

ESTACIÓ: SANTA COLOMA DE FARNERS 

MES Tmit ºC I=(Tmit/5)^1.514 ETP(0)= 16*(10*Tmit/J)^c mm/mes K ETP= ETP(0) * K mm/mes 

Gener 7,6 1,90 20,91 0,78 16,38 

Febrer 7,7 1,92 21,16 0,88 18,63 

Març 10,6 3,11 34,07 0,99 33,66 

Abril 12,4 3,97 43,40 1,11 48,06 

Maig 16,4 6,05 65,77 1,21 79,90 

Juny 20,0 8,18 88,68 1,27 112,67 

Juliol 23,6 10,47 113,30 1,25 141,48 

Agost 23,0 10,08 109,09 1,16 126,67 

Setembre 19,9 8,08 87,64 1,04 91,47 

Octubre 15,0 5,26 57,30 0,92 52,96 

Novembre 10,1 2,89 31,66 0,82 25,87 

Desembre 7,9 2,00 21,99 0,76 16,74 

ANY J= SUMA(I) = 63,90 694,95  764,49 

     

 c= 1,50    

      

c = 0.000000675 * J ^ 3 - 0.0000771 * J ^ 2 + 0.01792 * J + 0.49239  

 

ESTACIÓ: AEROPORT GIRONA COSTA BRAVA 

MES Tmit ºC I=(Tmit/5)^1.514 ETP(0)= 16*(10*Tmit/J)^c mm/mes K ETP= ETP(0) * K mm/mes 

Gener 6,9 1,63 18,59 0,78 14,55 

Febrer 8,0 2,02 22,90 0,88 20,17 

Març 10,0 2,87 32,26 0,99 31,87 

Abril 11,8 3,66 40,88 1,11 45,28 

Maig 15,8 5,70 62,88 1,22 76,41 

Juny 19,6 7,94 86,79 1,27 110,31 

Juliol 22,9 10,03 108,97 1,25 136,11 

Agost 22,9 10,03 108,97 1,16 126,56 

Setembre 19,8 8,05 87,97 1,04 91,82 

Octubre 15,3 5,44 60,08 0,92 55,53 

Novembre 10,4 3,03 34,02 0,82 27,79 

Desembre 7,8 1,94 22,06 0,76 16,79 

ANY J= SUMA(I) = 62,32 686,37  753,18 
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 c= 1,47    

      

c = 0.000000675 * J ^ 3 - 0.0000771 * J ^ 2 + 0.01792 * J + 0.49239  

Els valors observats a les estacions de Girona i de Santa Coloma de Farners són molt similars ja 

que les dades mitjanes de temperatura i precipitació són també molt semblants. 

Els valors d’evapotranspiració més elevats es produeixen a Vic ja que amb un valor similar quant a 

la seva latitud, les seves temperatures mitjanes son més altes, la qual cosa augmenta el valor 

d’aquesta variable. 

D’altra banda, el valor menor quant a l’evapotranspiració es produeix a l’estació de Vilanova de 

Sau, que presenta unes temperatures mitjanes inferiors, amb la resta de paràmetres similars en 

les altres tres estacions 

3. DETERMINACIÓ DELS COEFICIENTS REDUCTORS PER AL CÀLCUL DELS DIES QUE 

ES PODEN APROFITAR PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

La previsió dels dies en els que es pot treballar segons la climatologia, s’ha establert d’acord amb 

el mètode que es descriu a la publicació “Dades Climàtiques per a Carreteres” de la Direcció 

General de Carreteres del MOPU. 

Segons aquest mètode, per al càlcul del nombre de dies en els que es pot treballar i útils en les 

diverses classes d’obres, s’estableixen uns coeficients de reducció que cal aplicar al nombre de 

dies feiners de cada mes. 

Coeficients de reducció: 

- Coeficient de reducció per gelada (Nm): És el quocient del nombre de dies del mes en els 

que la temperatura mínima és superior als 0ºC el nombre de dies del mes. 

- Coeficient de reducció per temperatura límit en regs i tractaments superficials (Tm): És el 

quocient del nombre de dies en els que la temperatura a les 8 del matí és igual o superior 

als 10ºC i el nombre de dies al mes. 

- Coeficient de reducció per temperatura límit de mescles bituminoses (T’m): És el quocient 

del nombre de dies en els que la temperatura a les 8 del matí és igual o superior als 5ºC i 

el nombre de dies al mes. 

- Coeficient de reducció per pluja límit de treball (Lm):  És el quocient del nombre de dies 

del mes en els que la precipitació és inferior a 10 mm i el nombre de dies del mes. 

- Coeficient de reducció per pluja límit de treball (L’m): És el quocient del nombre de dies del 

mes en els que la precipitació és inferior a 1 mm i el nombre de dies del mes. 

Els factors climatològics que afecten a les principals unitats d’obra són: 

CLASSE D’OBRA 
FACTORS QUE AFECTEN A L’OBRA 

0o C 10 mm 1 mm 10o C 5o C 
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Formigons hidràulics 

Explanacions 

Àrids 

Regs i tractaments superficials 

Mescles bituminoses 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

El coeficient de reducció dels dies feiners que afecta a cadascuna de les unitats d’obra 

esmentades, es determina de la següent manera: 

Formigons hidràulics: �� � �� � �� 

Explanacions: �� � ������
� � �� 

Producció d’àrids: �� � �� 

Regs i tractaments superficials: �� � �� � ��� 

Mescles bituminoses: �� � ��� � ��� 

Per determinar els dies que es poden treballar nets, cal fer la deducció corresponent als dies no 

feiners, d’acord amb el calendari laboral vigent a la zona en la que es desenvoluparan les obres. 

Si per a un mes determinat, Cf representa el coeficient de reducció de dies festius i Cm el 

coeficient de reducció climatològic per a una unitat d’obra determinada, (1-Cm) representa la 

probabilitat de que un dia qualsevol del mes presenti una climatologia adversa per aquesta classe 

d’obra i (1-Cm) x Cf, la probabilitat de que un dia feiner presenti una climatologia adversa. Així 

doncs, el coeficient de reducció total serà:  

� � 1 ! �1 ! ��	 � �" 
El procés anterior s'ha realitzat per  les estacions de Vic i de Girona, per ser les estacions que es 

troben abans i després del tram objecte de aquest projecte, com representació del nombre de dies 

que es poden aprofitar per a l'execució de les principals unitats d'obra. 

Les dades de la temperatura a les 8 del matí superiors als 5ºC i als 10ºC, s’han agafat de la 

publicació del MOPU abans esmentada i són les dades de l’estació de Girona. 

A les següents taules s’inclouen les dades de dies feiners a Barcelona per a l’estació de Vic, i els 

de Girona per a l’estació de Girona “Aeroport”. 

 

Estació de Vic: 

MESOS 

Nº dies festius al 

territori nacional 

(1) 

Nº dies festius 

addicionals en 

Conveni (2) 

Nº total de 

dies 

festius 

Gener 10  10 

Febrer 8  8 

Març 8  8 

Abril 10 1 11 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

Annex 6. Climatologia i hidrologia Pàgina | 38  

 

MESOS 

Nº dies festius al 

territori nacional 

(1) 

Nº dies festius 

addicionals en 

Conveni (2) 

Nº total de 

dies 

festius 

Maig 9  9 

Juny 8 2 10 

Juliol 10  10 

Agost 9  9 

Setembre 9 2 11 

Octubre 10  10 

Novembre 9  9 

Desembre 13 1 14 

(1) Inclou dissabtes i diumenges 

(2) Inclou dia de la Comunitat i festes locals 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.  

 

Annex 6. Climatologia i hidrologia Pàgina | 39  

 

NOMBRE DE DIES QUE ES PODEN APROFITAR PER A L’EXECUCIÓ DE LES PRINCIPALS UNITATS D’OBRA  

MITJANES DE LES DADES  

  DIES Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  

  < 0ºC 19,8 14,0 7,3 2,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 9,2 16,5  

  >10ºC 3,0 4,0 9,0 14,0 27,0 30,0 31,0 31,0 30,0 25,0 10,0 4,0  

  > 5ºC 15,0 16,0 24,0 28,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 30,0 22,0 16,0  

  > 10mm. 1,5 0,9 1,2 2,1 3,1 2,3 1,5 2,6 2,1 2,2 1,7 1,8  

  > 1mm. 4,5 3,9 4,9 7,5 8,4 7,0 4,9 6,3 5,9 5,5 4,5 5,2  

  nº de dies          n 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31  

  festius                f 10 8 8 11 9 10 10 9 11 10 9 14  

  feiners (1) 21 20 23 19 22 20 21 22 19 21 21 17  

               

COEFICIENTS  

  Fórmules Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  

Nm=nº de dies>0ºc / nº dies mes 0,360 0,501 0,765 0,913 0,992 1,000 1,000 1,000 1,000 0,966 0,692 0,469  

Tm=nº de dies>10ºc / nº dies mes 0,097 0,143 0,290 0,467 0,871 1,000 1,000 1,000 1,000 0,806 0,333 0,129  

T’m=nº de dies>5ºc / nº dies mes 0,484 0,571 0,774 0,933 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,968 0,733 0,516  

Lm=nº de dies<10mm / nº dies mes 0,952 0,968 0,961 0,929 0,899 0,922 0,951 0,915 0,930 0,928 0,943 0,943  

L’m=nº de dies<1mm / nº dies mes 0,856 0,861 0,843 0,750 0,730 0,767 0,842 0,795 0,805 0,822 0,851 0,833  

              any 

Formigons Cm=Nm Lm 0,343 0,485 0,735 0,848 0,892 0,922 0,951 0,915 0,930 0,896 0,652 0,442 0,751 

Explanacions Cm=(Lm+L'm)/2 Nm 0,326 0,458 0,690 0,767 0,808 0,844 0,897 0,855 0,867 0,845 0,621 0,416 0,699 

Àrids Cm=Lm   0,952 0,968 0,961 0,929 0,899 0,922 0,951 0,915 0,930 0,928 0,943 0,943 0,937 

Reg i tractaments Cm=Tm L'm 0,083 0,123 0,245 0,350 0,636 0,767 0,842 0,795 0,805 0,663 0,284 0,108 0,475 

Mescles bituminoses Cm=T'm L'm 0,414 0,492 0,653 0,700 0,730 0,767 0,842 0,795 0,805 0,796 0,624 0,430 0,671 

 Cf=(n-f) / n 0,677 0,714 0,742 0,633 0,710 0,667 0,677 0,710 0,633 0,677 0,700 0,548 0,674 

Formigons   0,555 0,632 0,803 0,904 0,923 0,948 0,967 0,940 0,956 0,929 0,757 0,694 0,834 

Explanacions 0,543 0,613 0,770 0,852 0,864 0,896 0,930 0,897 0,916 0,895 0,734 0,680 0,799 

Àrids Ct=1-(1-Cm)  Cf 0,967 0,977 0,971 0,955 0,928 0,948 0,967 0,940 0,956 0,951 0,960 0,969 0,957 

Reg i tractaments 0,379 0,374 0,440 0,588 0,742 0,844 0,893 0,855 0,876 0,772 0,498 0,511 0,648 

Mescles bituminoses 0,603 0,637 0,742 0,810 0,808 0,844 0,893 0,855 0,876 0,861 0,737 0,687 0,780 
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DIES EN ELS QUE ES POT TREBALLAR any 

Formigons   11,7 12,6 18,5 17,2 20,3 19,0 20,3 20,7 18,2 19,5 15,9 11,8 205,6 

Explanacions 11,4 12,3 17,7 16,2 19,0 17,9 19,5 19,7 17,4 18,8 15,4 11,6 196,9 

Àrids   20,3 19,5 22,3 18,1 20,4 19,0 20,3 20,7 18,2 20,0 20,2 16,5 235,5 

Reg i tractaments 8,0 7,5 10,1 11,2 16,3 16,9 18,8 18,8 16,6 16,2 10,5 8,7 159,5 

Mescles bituminoses 12,7 12,7 17,1 15,4 17,8 16,9 18,8 18,8 16,6 18,1 15,5 11,7 192,0 
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4. DADES CLIMÀTIQUES PER A LA DETERMINACIÓ DE LES CLASSES D’EXPOSICIÓ DE 

FORMIGONS SEGONS L’EHE 

Les dades climàtiques que cal conèixer per a la determinació de les classes d’exposició dels formigons 

relatives a la corrosió de les armadures, s’indiquen a la taula 8.2.2 de l’EHE. 

Aquestes dades han estat seleccionades per les estacions més representatives a la zona de projecte, les 

estacions de Vilanova de Sau i Santa Coloma de Farners. Les dades de l’estació de Girona s’han utilitzat 

per ser l'única estació que té dades representatives per a algunes variables climatològiques.  

Aquestes dades per a les estacions seleccionades són: 

- Humitat relativa mitjana a l’hivern: 74,94 a l’estació de Girona, que és l´única que proporciona 

aquesta variable. 

- La precipitació mitjana anual és de:  Vilanova de Sau, 938,74 mm, a Santa Coloma de Farners  

793.93 mm, i a Girona  “Aeroport Costa Brava”  740,40 mm. 

- El nombre mig anual de dies amb T<-5ºC és de: 7,83 a Vilanova de Sau, 13,58 a Santa Coloma 

de Farners i a Girona “Aeroport  Costa Brava” 2,46. 

- Les nevades anuals són de: 4,41 a Vilanova de Sau, 0,56 a Santa Coloma de Farners i a Girona 

“Aeroport Costa Brava”  0,61 . 

- El valor mig de la temperatura mínima als mesos d’hivern és de: 0,82º C a Vilanova de Sau, 

2,80º C a Santa Coloma de Farners i 2,11ºC a Girona “Aeroport Costa Brava”. 

- La temperatura mitjana anual és de: 11,6º C a Vilanova de Sau, 14,6º C a Santa Coloma de 

Farners i 14,3 ºC a Girona “Aeroport Costa Brava” . 

Degut al fet que les estacions de Vilanova de Sau i Santa Coloma de Farners “FontD” es consideren més 

representatives al cobrir gairebé en la seva totalitat el traçat del projecte, s’assumeix que, encara que no 

es tinguin dades d’humitat relativa en aquestes estacions, aquesta variable tindrà un valor superior a la 

de l’estació de Girona (75%), ja que les precipitacions d’aquestes dues estacions són majors que les de 

Girona. 

A més a més, segons les dades de temperatures anuals menors de 5ºC, les estacions abans 

esmentades tenen una probabilitat superior al 50% d’arribar a aquests valors. Per aquesta raó, el formigó 

seleccionat per utilitzar en les obres previstes en aquest projecte, serà el IIa+H segons la taula de 

classificació 8.2.2 de la EHE. D’aquesta manera quedarà del costat de la seguretat degut al fet que 

aquest tipus de formigó té una resistència de 30 N/mm² superior al formigó HA-25 (IIa).  
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APÈNDIX 1. DADES DE LES ESTACIONS PROPORCIONADES PER L’I.N.M 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               APÈNDIX Nº 1 DADES DE LES ESTACIONS PROPORCIONADES PER L’I.N.M. 
 
 
 
 

























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
DADES TERMOMÈTRIQUES 
ESTACIÓ DE VIC 

                             
                    





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

 
DADES TERMOMÈTRIQUES 
ESTACIÓ DE VILANOVA DE 
SAU 

                             
                    





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

DADES TERMOMÈTRIQUES 
ESTACIÓ DE SANTA COLOMA DE FARNERS 
“VIVER” 

                             
                    





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES ESTACIÓ COMPLETA “AEROPORT 
DE GIRONA” 367 





 

 
EVAPORACIÓN, NUBOSIDAD, INSOLACIÓN, VISIBILITAT 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estacio Any Mes 

Evap. 
Total 
Mens

ual 

Evapora
cio 

Media 

Nuvolo
sitata 
las 7 

Horas 

Nuvolo
sitata 
las 13 
Horas 

Nuvolo
sitata 
las 18 
Horas 

NuvolositatM
edia Diaria 

N. Dies 
Despejados

N. Dies 
Nubosos 

N. Dies 
Cuberts 

Insolación 
total 

Media 
Insolación 

Teorica 

Insolac
ión M. 
Mensu

al 

Visibilitat a 
las 7 Horas

Visibilitat a las 
13 Horas 

Visibilitat a las 
18 Horas 

                   
11002 367 1973 1 490 16 3 3 3 3 11 17 3 1437 49 46 100 300 500 
11002 367 1973 2 664 24 2 3 2 2 14 13 1 1734 58 62 0 500 400 
11002 367 1973 3 885 29 3 3 3 3 6 24 1 2042 55 66 0 400 500 
11002 367 1973 4 931 31 3 4 4 4 3 24 3 2222 56 74 0 700 600 
11002 367 1973 5   36 3 4 3 3 7 20 4 2707 60 87 0 600 600 
11002 367 1973 6 1100 37 2 4 3 3 10 18 2 2527 56 84 0 500 700 
11002 367 1973 7 1764 57 2 3 3 3 10 21 0 3067 66 99 800 900 700 
11002 367 1973 8 1313 42 2 2 3 2 12 18 1 2735 64 88 200 600 500 
11002 367 1973 9 821 27 3 3 3 3 9 18 3 2199 58 73 0 500 500 
11002 367 1973 10 865 28 3 3 3 3 12 17 2 2040 60 66 0 500 300 
11002 367 1973 11 556 19 3 2 2 2       1763 60 59 0 500 300 
11002 367 1973 12 494 16 4 4 3 4 10 16 5 1405 49 45 500 500 300 
11002 367 1974 1   16 2 3 3 3 11 19 1   55 52 0 500 600 
11002 367 1974 2 615 22 3 4 4 4 7 15 6 1360 46 49 100 700 500 
11002 367 1974 3 456 15 5 5 5 5 3 18 10 1099 30 35 100 400 400 
11002 367 1974 4 635 21 4 5 5 5 3 15 12 1199 30 40 200 300 500 
11002 367 1974 5 776 25 4 4 5 4 5 22 4 2284 51 74 200 700 500 
11002 367 1974 6 1073 36 4 4 4 4 7 21 2 2362 52 79 500 500 600 
11002 367 1974 7 954 31 1 3 3 2 16 11 4 2932 63 95 600 600 700 
11002 367 1974 8   33 3 3 3 3       2609 60 84 50 600 400 
11002 367 1974 9 712 24 4 4 4 4       1693 45 56 10 300 500 
11002 367 1974 10   25 3 4 4 4       1789 52 58 600 600 250 
11002 367 1974 11 483 16 3 4 3 3 4 24 2   50 50 10 500 300 
11002 367 1974 12 313 10 2 2 2 2 19 11 1 1748 61 56 20 600 200 
11002 367 1975 1 399 13 2 2 2 2 13 16 2 1710 58 55 10 300 600 
11002 367 1975 2 492 18 3 4 3 3 10 14 4 1486 50 53 20 400 600 
11002 367 1975 3 576 19 4 5 5 5       1286 35 41 10 400 600 
11002 367 1975 4 903 30 3 3 3 3       2421 60 81 600 700 600 
11002 367 1975 5 1005 32 4 5 5 5 3 20 8 1960 44 63 300 400 500 
11002 367 1975 6 733 24 4 4 5 4 6 16 8 2040 45 68 50 500 300 
11002 367 1975 7 1142 37 2 2 2 2 15 15 1 3102 67 100 100 600 600 
11002 367 1975 8 1108 36 3 3 4 3       2461 57 79 300 300 300 
11002 367 1975 9 654 22 4 4 4 4       1878 50 63 70 500 400 
11002 367 1975 10 747 24               1856 54 60 10 500 250 
11002 367 1975 11 485 16 3 4 3 3       1687 57 56 50 400 200 
11002 367 1975 12   13 3 3 3 3 11 15 5 1328 47 43 20 500 200 
11002 367 1976 1 557 18 1 2 2 2       1907 65 62 10 500 200 
11002 367 1976 2 2545 88 3 4 3 3 10 15 4 1578 50 54 20 400 600 
11002 367 1976 3 734 24 2 3 3 3 12 15 4 2010 54 65 10 600 400 
11002 367 1976 4 854 28                 37 50 20 400 20 
11002 367 1976 5 2957 95 3 4 4 4 10 13 8 2112 47 68 20 400 100 
11002 367 1976 6 1660 55 2 2 3 2 14 15 1 2888 63 96 600 700 500 
11002 367 1976 7 1257 41 2 3 4 3       2608 57 84 20 400 400 
11002 367 1976 8 1065 34 2 4 4 3 5 24 2 2227 52 72 20 500 400 
11002 367 1976 9 759 25 3 4 4 4 2 25 3 1809 48 60 10 400 400 
11002 367 1976 10 562 18 3 5 4 4       1657 48 53 10 400 400 
11002 367 1976 11 514 17 2 3 3 3 13 17 0 1895 65 63 200 600 600 
11002 367 1976 12 684 22 4 5 4 4 4 21 6 1110 39 36 20 500 300 
11002 367 1977 1 454 15 4 4 4 4 7 16 8 1259 43 41 20 400 200 
11002 367 1977 2     3 4 4 4 3 24 1 1616 55 58 80 700 500 
11002 367 1977 3     3 4 4 4 7 20 4 1656 45 53 50 500 350 
11002 367 1977 4   25 3 4 5 4 5 18 7 1661 42 55 50 300 300 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estacio Any Mes 

Evap. 
Total 
Mens

ual 

Evapora
cio 

Media 

Nuvolo
sitata 
las 7 

Horas 

Nuvolo
sitata 
las 13 
Horas 

Nuvolo
sitata 
las 18 
Horas 

NuvolositatM
edia Diaria 

N. Dies 
Despejados

N. Dies 
Nubosos 

N. Dies 
Cuberts 

Insolación 
total 

Media 
Insolación 

Teorica 

Insolac
ión M. 
Mensu

al 

Visibilitat a 
las 7 Horas

Visibilitat a las 
13 Horas 

Visibilitat a las 
18 Horas 

11002 367 1977 5     4 6 5 5         31 45 20 15 200 
11002 367 1977 6 766 26 3 4 5 4       2358 52 79 30 400 400 
11002 367 1977 7 973 31 3 4 4 4 11 18 2 2430 52 78 20 100 300 
11002 367 1977 8 900 29 2 4 4 3 8 20 3 2297 53 74 40 400 300 
11002 367 1977 9 745 25 4 3 3 3 11 17 2 2046 54 68 10 350 250 
11002 367 1977 10 535 17 4 4 4 4       1515 44 49 10 50 200 
11002 367 1977 11 403 13 3 3 3 3 10 15 5 1617 55 54 10 400 250 
11002 367 1977 12 323 10 4 3 3 3       1234 43 40 10 300 300 
11002 367 1978 1 405 13 2 3 3 3 13 15 3       10 500 400 
11002 367 1978 2 476 17 4 4 5 4 4 17 7 1275 43 46 50 200 400 
11002 367 1978 3 666 21 3 4 4 4 8 18 5 1625 44 52 40 200 500 
11002 367 1978 4 765 26 5 5 5 5 2 21 7   33 45 10 300 400 
11002 367 1978 5 793 26 4 5 5 5 4 18 9 1899 42 61 150 300 250 
11002 367 1978 6 1012 34 4 5 4 4 3 23 4 1835 40 61 250 300 400 
11002 367 1978 7 1218 39 1 2 3 2 16 15 0 2982 65 96 50 500 600 
11002 367 1978 8 1052 34 2 3 4 3 7 23 1 2531 59 82 1 500 300 
11002 367 1978 9 887 30 2 2 2 2 15 14 1 2366 63 79 1 0 0 
11002 367 1978 10 751 24 2 2 3 2 13 15 3 2070 60 67 10 600 300 
11002 367 1978 11 824 27 2 2 2 2 17 12 1   60 59 10 400 400 
11002 367 1978 12 806 26 3 5 4 4 4 23 4 1185 42 38 10 100 400 
11002 367 1979 1 451 15 4 5 5 5 6 16 9 1044 35 34 20 250 100 
11002 367 1979 2 998 36 2 4 4 3 5 21 2 1317 44 47 100 400 600 
11002 367 1979 3 970 31 3 4 4 4 5 20 6 1549 42 50 20 500 500 
11002 367 1979 4 948 32 3 5 5 4 1 24 5 1572 39 52 20 400 500 
11002 367 1979 5 1305 42 4 4 4 4 8 17 6 2017 44 65 60 400 600 
11002 367 1979 6 1308 44 3 4 3 3 9 19 2 1721 38 57 30 600 800 
11002 367 1979 7 1757 57 2 2 2 2 17 13 1 2706 59 87 300 700 700 
11002 367 1979 8 1175 38 2 3 3 3 7 23 1 2527 59 82 600 800 800 
11002 367 1979 9 805 27 3 3 4 3 7 20 3 1702 46 57 10 600 150 
11002 367 1979 10 525 17 4 5 4 4 4 21 6 1289 37 42 10 300 250 
11002 367 1979 11 615 21 2 2 2 2 13 16 1 1860 63 62 2 400 200 
11002 367 1979 12 592 19 2 3 3 3 12 17 2 1590 56 51 10 400 100 
11002 367 1980 1 717 23 3 3 4 3 7 20 4 1345 45 43 20 500 400 
11002 367 1980 2 397 14 3 4 3 3 13 9 7 1341 44 46 10 400 250 
11002 367 1980 3 675 22 3 4 5 4 7 19 5 1628 44 53 1 400 400 
11002 367 1980 4 963 32 3 4 4 4 6 19 5 1711 43 57 20 200 200 
11002 367 1980 5 822 27 4 5 6 5 0 25 6 1472 33 47 50 400 500 
11002 367 1980 6 1157 39 4 4 4 4 6 17 7 1607 35 54 20 600 300 
11002 367 1980 7 1136 37 2 3 3 3 14 15 2 2800 61 90 70 500 500 
11002 367 1980 8 1096 35 2 2 3 2 14 15 2 2751 64 89 400 200 600 
11002 367 1980 9 841 28 3 3 3 3 10 16 4 1840 49 61 10 500 500 
11002 367 1980 10 720 23 3 3 3 3 11 16 4 1969 58 64 10 400 500 
11002 367 1980 11 553 18 3 3 3 3 11 13 6 1417 48 47 10 300 100 
11002 367 1980 12 814 26 2 2 2 2 18 12 1 1820 64 59 10 400 400 
11002 367 1981 1 655 21 2 2 2 2 15 13 3 1853 63 60 10 500 500 
11002 367 1981 2 514 18 3 3 3 3 10 13 5 1496 51 53 300 100 100 
11002 367 1981 3 723 23 5 4 5 5 3 23 5 1332 36 43 20 400 500 
11002 367 1981 4 879 29 5 5 5 5 4 18 8 1346 33 45 50 400 400 
11002 367 1981 5 951 31 4 5 5 5 2 23 6 1955 43 63 10 400 300 
11002 367 1981 6 1522 51 3 4 4 4 12 14 4 2305 51 77 20 250 350 
11002 367 1981 7 1208 39 2 3 2 2 16 12 3 3062 66 99 10 600 700 
11002 367 1981 8 1299 42 2 3 3 3 11 18 2 2657 62 86 400 600 500 
11002 367 1981 9 949 32 3 4 4 4 4 24 2 1823 49 61 10 600 600 
11002 367 1981 10 855 28 3 3 4 3 6 22 3 1874 55 60 10 600 100 
11002 367 1981 11 447 15 2 2 2 2 16 12 2 1749 59 58 10 400 100 
11002 367 1981 12 1101 36 4 4 4 4 2 26 3 1374 48 44 600 500 500 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estacio Any Mes 

Evap. 
Total 
Mens

ual 

Evapora
cio 

Media 

Nuvolo
sitata 
las 7 

Horas 

Nuvolo
sitata 
las 13 
Horas 

Nuvolo
sitata 
las 18 
Horas 

NuvolositatM
edia Diaria 

N. Dies 
Despejados

N. Dies 
Nubosos 

N. Dies 
Cuberts 

Insolación 
total 

Media 
Insolación 

Teorica 

Insolac
ión M. 
Mensu

al 

Visibilitat a 
las 7 Horas

Visibilitat a las 
13 Horas 

Visibilitat a las 
18 Horas 

11002 367 1982 1 670 22 3 3 3 3 12 14 5 1409 48 45 20 400 250 
11002 367 1982 2 390 14 4 5 5 5 5 15 8 908 31 32 10 400 500 
11002 367 1982 3     3 4 4 4 5 23 3 1333 36 43 10 400 400 
11002 367 1982 4     3 4 4 4 4 23 3 1814 45 60 30 600 500 
11002 367 1982 5 1115 36 3 5 4 4 5 23 3 2248 50 73 100 500 600 
11002 367 1982 6 1217 41 3 4 4 4 7 20 3 2497 55 83 300 500 700 
11002 367 1982 7 1620 52 2 3 3 3 9 20 2 2582 56 83 500 400 700 
11002 367 1982 8 1109 36 3 4 4 4 6 20 5 2076 48 67 30 600 600 
11002 367 1982 9 1297 43 2 3 4 3 8 18 4 1807 48 60 20 700 700 
11002 367 1982 10 988 32 5 4 4 4 4 22 4 1496 44 48 400 300 400 
11002 367 1982 11 486 16 4 4 4 4 6 18 6   35 35 10 400 400 
11002 367 1982 12 633 20 3 3 2 3 13 14 4 1204 42 39 20 500 500 
11002 367 1983 1 674 22 1 1 1 1 23 7 1 1640 55 53 10 500 500 
11002 367 1983 2 368 13 4 4 5 4 3 20 5   31 33 50 50 120 
11002 367 1983 3 642 21 3 3 3 3 11 16 4 1446 39 47 10 300 500 
11002 367 1983 4 1270 42 3 4 3 3 6 22 2 1865 46 62 50 600 600 
11002 367 1983 5 1153 37 3 4 4 4 4 23 4 2364 52 76 60 800 600 
11002 367 1983 6 1244 41 3 4 4 4 8 20 2 2024 44 67 100 500 300 
11002 367 1983 7 1795 58 2 2 2 2 19 12 0 2744 59 89 200 700 800 
11002 367 1983 8 1054 34 3 4 5 4 4 23 4 1909 44 62 100 800 600 
11002 367 1983 9 1115 37 2 2 3 2 12 17 1   49 62 10 800 700 
11002 367 1983 10 953 31 2 2 3 2 14 15 2 1838 53 59 50 700 400 
11002 367 1983 11 277 9 5 5 5 5 2 15 13 753 26 25 10 300 300 
11002 367 1983 12 475 15 2 3 3 3 12 17 2 1324 46 43 10 60 10 
11002 367 1984 1 522 17 4 3 4 4 5 24 2 1368 46 44 10 400 300 
11002 367 1984 2 759 26 3 4 4 4 6 21 2 1226 40 42 10 400 400 
11002 367 1984 3 987 32 3 4 5 4 11 12 8 1351 37 44 20 500 300 
11002 367 1984 4 766 26 4 4 4 4 10 14 6 1435 36 48 60 300 350 
11002 367 1984 5 852 27 5 6 6 6 0 18 13 1238 27 40 150 600 300 
11002 367 1984 6 951 32 2 4 3 3 10 18 2 2145 47 72 30 400 700 
11002 367 1984 7 1279 41 2 2 2 2 15 16 0 2585 56 83 100 600 400 
11002 367 1984 8 957 31 2 4 4 3 8 20 3 1959 46 63 250 600 400 
11002 367 1984 9 697 23 3 4 3 3 8 17 5 1603 43 53 20 500 700 
11002 367 1984 10 809 26 3 4 3 3 12 17 2 1803 53 58 10 500 300 
11002 367 1984 11 414 14 4 4 5 4 5 17 8 982 34 33 10 400 300 
11002 367 1984 12                   1371 48 44       
11002 367 1985 1 386 12 3 4 4 4 8 17 6 1221 41 39 10 200 300 
11002 367 1985 2 434 16 4 4 4 4 8 15 5 1266 43 45 10 350 400 
11002 367 1985 3 850 27 3 4 5 4 6 19 6 1584 43 51 100 500 400 
11002 367 1985 4 969 32 3 4 3 3       1913 48 64 100 400 200 
11002 367 1985 5 649 21 4 5 5 5 2 19 10 1645 36 53 10 500 400 
11002 367 1985 6 788 26 4 4 5 4 4 21 5 1745 38 58 60 500 500 
11002 367 1985 7 1463 47 2 2 2 2 17 12 2 2603 56 84 200 700 800 
11002 367 1985 8 1127 36 2 2 2 2 17 13 1 2765 65 89 50 300 700 
11002 367 1985 9 1023 34 2 2 2 2 15 14 1       10 700 600 
11002 367 1985 10 685 22 3 3 3 3 10 16 5 1601 46 52 30 600 400 
11002 367 1985 11 565 19 4 4 5 4 6 19 5 976 33 33 20 300 400 
11002 367 1985 12 527 17 2 3 3 3 15 13 3 1447 51 47 20 700 600 
11002 367 1986 1 584 19 3 4 4 4 5 23 3 1358 46 44 100 20 200 
11002 367 1986 2 482 17 4 4 5 4 6 14 8 1041 35 37 20 300 400 
11002 367 1986 3 805 26 4 4 4 4 5 20 6 1874 50 60 10 300 400 
11002 367 1986 4 811 27 4 6 6 5 1 21 8   35 47 400 300 400 
11002 367 1986 5 1214 39 3 3 3 3 6 24 1 2471 55 80 100 600 600 
11002 367 1986 6 1235 41 3 3 3 3 9 18 3 2108 46 70 60 400 250 
11002 367 1986 7 1885 61 2 2 3 2 12 17 2 2561 56 83 600 700 700 
11002 367 1986 8 1832 59 2 2 4 3 10 20 1 2533 59 82 50 800 800 
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11002 367 1986 9 1118 37 3 4 3 3 6 20 4 1926 51 64 20 400 400 
11002 367 1986 10 569 18 4 4 4 4 5 19 7 1312 38 42 10 400 400 
11002 367 1986 11 703 23 3 3 3 3 12 14 4 1726 58 58 10 500 500 
11002 367 1986 12 531 17 2 3 2 2 14 15 2 1620 57 52 500 600 500 
11002 367 1987 1 519 17 4 3 3 3 10 15 6 1311 44 42 10 50 200 
11002 367 1987 2 371 13 4 4 5 4 5 16 7 1315 44 47 10 300 100 
11002 367 1987 3 572 18 5 5 6 5 2 19 10       20 300 300 
11002 367 1987 4 913 30 4 4 4 4 6 17 7 2072 52 69 30 500 600 
11002 367 1987 5 986 32 4 4 5 4 6 18 7 2085 46 67 50 400 600 
11002 367 1987 6 1267 42 3 4 4 4 7 21 2 2638 58 88 500 700 700 
11002 367 1987 7 1475 48 3 4 4 4 12 17 2 2375 51 77 400 400 400 
11002 367 1987 8 1338 43 3 3 3 3 14 15 2 2522 59 81 700 800 700 
11002 367 1987 9 1307 44 4 3 4 4 7 20 3 2011 54 67 10 500 200 
11002 367 1987 10 801 26 4 6 5 5 0 24 7 1340 39 43 60 250 300 
11002 367 1987 11 478 16 3 4 3 3 7 19 4 1554 53 52 20 300 300 
11002 367 1987 12 347 11 3 3 3 3 12 14 5 1219 43 39 10 300 300 
11002 367 1988 1 606 20 4 5 4 4 3 20 8 1177 40 38 10 300 200 
11002 367 1988 2 866 30 3 3 2 3 9 20 0 2176 71 75 10 700 500 
11002 367 1988 3 1053 34 3 3 3 3 8 23 0   56 67 150 600 500 
11002 367 1988 4 693 23 4 5 6 5 0 20 10 1612 40 54 50 400 200 
11002 367 1988 5 733 24 5 6 6 6 0 22 9 1555 34 50 100 300 400 
11002 367 1988 6 847 28 3 4 4 4 4 22 4 2220 49 74 300 600 600 
11002 367 1988 7 1632 53 1 2 2 2 20 11 0 3023 66 98 20 700 700 
11002 367 1988 8 1567 51 1 2 3 2 13 18 0 2979 69 96 800 800 900 
11002 367 1988 9 1022 34 3 3 3 3 10 17 3 2160 58 72 150 500 300 
11002 367 1988 10 719 23 3 4 4 4 5 22 4   45 50 3 400 200 
11002 367 1988 11 440 15 3 3 4 3 12 11 7 1465 50 49 20 300 300 
11002 367 1988 12 623 20 2 2 2 2 18 13 0 1782 63 57 10 500 300 
11002 367 1989 1 373 12 3 2 3 3 13 16 2 1659 56 54 100 400 200 
11002 367 1989 2 654 23 2 3 3 3 11 17 0 2036 68 73 40 300 500 
11002 367 1989 3 794 26 4 4 3 4 5 24 2 2111 57 68 20 600 700 
11002 367 1989 4 750 25 4 5 5 5 3 18 9 1842 46 61 10 400 300 
11002 367 1989 5 1068 34 3 4 3 3       2542 57 82 40 40 500 
11002 367 1989 6 1158 39 2 3 4 3 8 18 4 3030 66 101 80 600 600 
11002 367 1989 7 1617 52 1 2 3 2 12 19 0 2776 60 90 600 600 600 
11002 367 1989 8 1249 40 3 3 4 3 8 21 2 2517 59 81 300 500 500 
11002 367 1989 9 1124 37 3 4 4 4 0 28 2 1875 50 63 150 400 100 
11002 367 1989 10 835 27 2 3 3 3 12 19 0 2146 62 69 5 600 500 
11002 367 1989 11 614 20 5 5 5 5 2 18 10 1140 38 38 20 300 400 
11002 367 1989 12 892 29 4 5 5 5 4 19 8 1115 39 36 20 400 200 
11002 367 1990 1 718 23 2 3 2 2 14 15 2 1769 60 57 40 600 300 
11002 367 1990 2 559 20 3 4 3 3 6 19 3 1559 52 56 10 150 400 
11002 367 1990 3 975 31 2 3 3 3       2028 55 65 20 500 400 
11002 367 1990 4 670 22 4 5 5 5       1735 43 58 50 500 600 
11002 367 1990 5 1161 37 2 3 4 3 9 21 1 2682 60 87 50 400 600 
11002 367 1990 6 828 28 4 4 5 4 4 21 5 2098 46 70 50 500 220 
11002 367 1990 7 1468 47 1 2 3 2 16 14 1 3231 70 104 150 600 600 
11002 367 1990 8 1401 45 3 3 4 3 5 24 2 2658 62 86 600 700 600 
11002 367 1990 9 582 19 4 5 5 5 1 23 6 1427 38 48 40 500 500 
11002 367 1990 10 697 22 4 5 5 5 2 24 5 1432 42 46       
11002 367 1990 11 403 13 3 4 4 4 4 22 4 1683 57 56 50 400 400 
11002 367 1990 12 453 15 2 3 3 3 16 13 2 1430 50 46 10 300 300 
11002 367 1991 1 500 16 4 4 4 4 5 21 5 1161 39 37 50 300 400 
11002 367 1991 2 541 19 4 4 4 4 5 15 8 1431 48 51 10 400 400 
11002 367 1991 3 693 22 4 5 5 5 3 19 9 1503 40 48 50 400 300 
11002 367 1991 4 859 29 3 4 5 4 6 18 6 2050 51 68 50 400 500 
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11002 367 1991 5 1017 33 4 4 4 4 8 17 6 2361 52 76 400 300 400 
11002 367 1991 6 1256 42 3 3 4 3 8 19 3 2479 54 83 50 500 500 
11002 367 1991 7 1603 52 2 2 3 2 11 20 0 3133 68 101 400 800 700 
11002 367 1991 8 1411 46 2 2 3 2 13 18 0 2867 67 92 60 500 400 
11002 367 1991 9 813 27 3 4 4 4 7 21 2 2113 56 70 300 400 400 
11002 367 1991 10 547 18 3 4 4 4 8 18 5 1887 55 61 20 100 150 
11002 367 1991 11 444 15 4 4 4 4 9 14 7 1412 47 47 300 300 400 
11002 367 1991 12 329 11 3 4 3 3 13 12 6 996 35 32 200 100 100 
11002 367 1992 1 452 15 2 3 2 2 16 12 3 1550 52 50 20 50 300 
11002 367 1992 2 455 16 3 3 2 3 13 12 4 1545 51 53 10 100 300 
11002 367 1992 3 583 19 4 4 5 4 4 19 8 1548 41 50 10 500 500 
11002 367 1992 4 896 30 3 3 3 3 10 16 4 2311 57 77 100 500 400 
11002 367 1992 5 916 30 3 4 4 4 7 16 8 2109 47 68 50 300 250 
11002 367 1992 6 711 24 5 5 5 5 2 22 6 1719 38 57 200 100 400 
11002 367 1992 7 810 26 2 3 4 3 11 16 4 2651 58 86 100 400 400 
11002 367 1992 8 1014 33 2 2 3 2 11 19 1 2844 66 92 100 500 400 
11002 367 1992 9 679 23 3 4 4 4 6 20 4 1791 48 60 100 100 300 
11002 367 1992 10 525 17 5 6 6 6 1 18 12 1061 31 34 20 200 300 
11002 367 1992 11 328 11 3 3 2 3 11 19 0 1802 61 60 100 400 300 
11002 367 1992 12 329 11 3 4 4 4 8 19 4 887 31 29 300 400 100 
11002 367 1993 1 466 15 1 1 2 1 21 8 2 1955 66 63 100 400 300 
11002 367 1993 2 555 20 3 3 3 3 13 10 5 1784 60 64 80 500 250 
11002 367 1993 3 762 25 3 4 4 4 10 13 8 1910 51 62 20 150 100 
11002 367 1993 4 734 24 4 4 4 4 7 16 7 1848 46 62 20 600 350 
11002 367 1993 5 915 30 3 5 4 4 4 26 1 2564 57 83 300 300 500 
11002 367 1993 6 1129 38 3 4 4 4 4 25 1 2549 56 85 180 200 500 
11002 367 1993 7 1481 48 3 3 3 3 11 18 2 2956 64 95 20 800 70 
11002 367 1993 8 1492 48 2 3 3 3 11 19 1 2931 68 95 300 500 500 
11002 367 1993 9 994 33 4 5 4 4 2 23 5 1906 50 64 80 400 400 
11002 367 1993 10 772 25 4 5 5 5 2 23 6 1416 41 46 200 300 250 
11002 367 1993 11 272 9 4 5 5 5 4 18 8 951 33 32 30 300 300 
11002 367 1993 12 306 10 3 3 4 3 9 19 3 1366 48 44 20 70 120 
11002 367 1994 1 597 19 2 3 3 3 14 15 2 1857 62 60 20 700 500 
11002 367 1994 2 510 18 4 4 4 4 4 18 6 1508 51 54 10 300 500 
11002 367 1994 3 668 22 3 3 3 3 12 18 1 2184 59 70 30 70 100 
11002 367 1994 4 833 28 4 5 5 5 3 19 8 1897 47 63 400 400 500 
11002 367 1994 5 1107 36 4 4 5 4 5 19 7 2536 56 82 60 600 500 
11002 367 1994 6 1591 53 2 3 3 3 11 18 1 3154 69 105 400 500 700 
11002 367 1994 7 1647 53 1 2 3 2 15 15 1 3270 71 105 500 600 500 
11002 367 1994 8 1551 50 2 3 3 3 12 19 0 3046 71 98 500 700 400 
11002 367 1994 9 1017 34 4 4 4 4 5 18 7 2105 56 70 400 400 500 
11002 367 1994 10 362 12               942 28 30       
11002 367 1994 11 349 12 4 4 3 4 7 20 3 1434 49 48 10 500 300 
11002 367 1994 12 375 12 2 3 3 3 7 23 1 1377 48 44 50 300 30 
11002 367 1995 1 686 22 3 3 2 3 9 21 1 1567 53 51 400 400 500 
11002 367 1995 2 525 19 3 3 4 3 7 18 3   53 56 10 500 300 
11002 367 1995 3 871 28 3 3 4 3 7 23 1 2206 59 71 50 500 400 
11002 367 1995 4 973 32 3 3 3 3 12 13 5 2349 59 78 150 800 600 
11002 367 1995 5 1103 36 4 4 4 4 5 22 4 2594 58 84 500 500 400 
11002 367 1995 6 1100 37 4 4 5 4 4 19 7 2083 46 69 250 400 800 
11002 367 1995 7 1538 50 2 3 3 3 12 19 0 3165 69 102 700 800 700 
11002 367 1995 8 920 30 3 4 5 4 3 24 4 2388 56 77 600 500 500 
11002 367 1995 9 844 28 4 5 4 4 2 23 5 1830 49 61 300 500 500 
11002 367 1995 10 533 17 3 4 4 4 3 26 2 1940 56 63 20 600 400 
11002 367 1995 11 417 14 4 4 4 4 6 20 4 1615 54 54 20 500 400 
11002 367 1995 12 368 12 5 5 5 5 3 19 9 1126 39 36 10 400 400 
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11002 367 1996 1 287 9 5 6 5 5 2 20 9 929 31 30 10 400 400 
11002 367 1996 2 476 16 4 3 4 4 6 22 1 1798 58 62 80 300 10 
11002 367 1996 3 435 14 5 5 5 5 2 19 10 1504 40 49 40 300 200 
11002 367 1996 4 695 23 4 5 5 5 3 20 7 1662 42 55 20 400 300 
11002 367 1996 5 879 28 3 4 3 3 8 21 2 2978 66 96 80 100 300 
11002 367 1996 6 982 33 2 3 4 3 11 17 2 3025 66 101 200 400 300 
11002 367 1996 7 1383 45 2 3 3 3 6 24 1 3234 70 104 600 800 400 
11002 367 1996 8 1076 35 3 4 4 4 4 26 1 2513 59 81 500 800 700 
11002 367 1996 9 837 28 4 4 5 4 2 26 2 2055 55 69 20 600 600 
11002 367 1996 10 593 19 3 4 4 4 6 19 6 1676 49 54 20 300 400 
11002 367 1996 11 386 13 5 5 5 5 5 12 13 1103 37 37 50 400 400 
11002 367 1996 12 380 12 5 5 5 5 2 18 11 891 31 29 10 500 200 
11002 367 1997 1 337 11 5 5 5 5 5 13 13 993 34 32 20 300 250 
11002 367 1997 2 482 17 3 3 2 3 9 17 2 1881 63 67 10 500 400 
11002 367 1997 3 929 30 1 2 2 2 19 11 1 2592 70 84 40 300 400 
11002 367 1997 4 946 32 2 3 4 3 8 17 5 2373 59 79 30 500 500 
11002 367 1997 5 1329 43 4 4 4 4 6 22 3 2568 57 83 600 500 600 
11002 367 1997 6 1016 34 4 5 5 5 1 24 5 2054 45 68 200 600 500 
11002 367 1997 7 1237 40 3 3 4 3 8 22 1   62 93 70 600 1000 
11002 367 1997 8 1078 35 2 3 4 3 8 21 2 2779 65 90 300 500 500 
11002 367 1997 9 915 31 2 3 3 3 10 18 2 2340 63 78 50 500 400 
11002 367 1997 10 750 24               1826 53 59 20 400 300 
11002 367 1997 11 503 17 4 4 5 4 4 19 7 1264 43 42 80 500 300 
11002 367 1997 12 356 11 3 4 3 3 8 18 5 1154 40 37 30 300 200 
11002 367 1998 1 337 11 4 4 3 4 9 17 5 1243 42 40 300 400 200 
11002 367 1998 2 278 10 2 2 2 2 15 11 2 1888 63 67 10 600 400 
11002 367 1998 3 337 11 3 3 3 3 13 17 1 1880 51 61 20 700 600 
11002 367 1998 4 805 27 4 5 5 5 1 27 2 1979 49 66 30 500 700 
11002 367 1998 5 783 25 4 5 5 5 2 26 3 2287 51 74 300 300 700 
11002 367 1998 6 1131 38 3 4 3 3 9 18 3 2761 61 92 400 600 800 
11002 367 1998 7 1406 45 2 3 2 2 14 16 1 3411 74 110 700 700 800 
11002 367 1998 8 1380 45 2 3 4 3 9 21 1 2823 66 91 500 800 800 
11002 367 1998 9 972 32 4 4 5 4 4 19 7 2025 54 68 400 400 500 
11002 367 1998 10 653 21 3 3 4 3 8 21 2 1909 56 62 30 900 500 
11002 367 1998 11 522 17 4 3 3 3 10 18 2 1519 51 51 20 800 500 
11002 367 1998 12 491 16 3 3 3 3 8 20 3 1352 48 44 300 300 300 
11002 367 1999 1 474 15 3 3 3 3 12 15 4 1680 56 54 20 600 300 
11002 367 1999 2 700 25 3 3 3 3 8 19 1 1810 61 65 100 700 600 
11002 367 1999 3 821 26 3 4 4 4 6 21 4 1757 47 57 120 400 400 
11002 367 1999 4 866 29 4 5 4 4 2 23 5 2090 52 70 200 200 400 
11002 367 1999 5 855 28 4 5 5 5 1 28 2 2164 48 70 80 300 400 
11002 367 1999 6 1301 43 3 4 4 4 1 27 2 2536 56 85 500 600 500 
11002 367 1999 7 1309 42 2 3 4 3 8 22 1 3070 66 99 600 200 500 
11002 367 1999 8 1433 46 3 3 4 3 4 26 1 2866 67 92 30 700 800 
11002 367 1999 9 996 33 3 4 4 4 7 19 4 2089 56 70 400 900 200 
11002 367 1999 10 687 22 4 4 4 4 5 22 4 1615 47 52 10 200 300 
11002 367 1999 11 453 15 3 4 3 3 11 18 1 1604 54 53 50 600 400 
11002 367 1999 12 582 19 2 4 3 3 7 21 3 1451 51 47 30 400 400 
11002 367 2000 1 466 15 2 3 3 3 13 14 4 1761 59 57 400 600 500 
11002 367 2000 2 478 16 3 3 3 3 9 20 0 1847 60 64 10 400 200 
11002 367 2000 3 869 28 3 3 3 3 9 18 4 2027 55 65 50 200 600 
11002 367 2000 4 879 29 4 4 4 4 3 23 4 2077 52 69 300 700 400 
11002 367 2000 5 910 29 4 5 5 5 0 23 8 2192 48 71 300 400 600 
11002 367 2000 6 1301 43               2646 58 88 200 400 500 
11002 367 2000 7 1383 45 3 3 4 3 9 17 5 2915 63 94 500 800 600 
11002 367 2000 8 1647 53 2 3 3 3 11 19 1 3114 73 100 30 700 600 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estacio Any Mes 

Evap. 
Total 
Mens

ual 

Evapora
cio 

Media 

Nuvolo
sitata 
las 7 

Horas 

Nuvolo
sitata 
las 13 
Horas 

Nuvolo
sitata 
las 18 
Horas 

NuvolositatM
edia Diaria 

N. Dies 
Despejados

N. Dies 
Nubosos 

N. Dies 
Cuberts 

Insolación 
total 

Media 
Insolación 

Teorica 

Insolac
ión M. 
Mensu

al 

Visibilitat a 
las 7 Horas

Visibilitat a las 
13 Horas 

Visibilitat a las 
18 Horas 

11002 367 2000 9 971 32 3 3 3 3 9 21 0 2200 59 73 60 600 800 
11002 367 2000 10 517 17 5 5 4 5 2 23 6 1296 38 42 70 500 300 
11002 367 2000 11 609 20 4 4 4 4 3 26 1 1524 51 51 600 1000 600 
11002 367 2000 12 488 16 3 5 4 4 5 20 6 1179 41 38 50 300 400 
11002 367 2001 1 661 21 4 5 5 5 2 22 7 1235 42 40 400 300 200 
11002 367 2001 2 655 23 3 3 3 3 8 16 4 1946 66 70 30 300 400 
11002 367 2001 3 951 31 4 4 5 4 2 26 3 1949 52 63 70 1000 600 
11002 367 2001 4 618 21 4 4 4 4 5 20 5 2237 56 75 500 600 600 
11002 367 2001 5 1216 39 4 4 5 4 6 19 6 2221 49 72 200 800 600 
11002 367 2001 6 1148 38 2 3 3 3 12 17 1 3069 67 102 500 1000 400 
11002 367 2001 7 1164 38 2 3 3 3 10 20 1 3069 66 99 500 900 600 
11002 367 2001 8 1020 33 2 3 3 3 11 20 0 2963 69 96 600 800 600 
11002 367 2001 9 896 30 4 5 5 5 3 21 6 1992 53 66 60 500 300 
11002 367 2001 10 739 24 3 3 3 3 6 24 1 2163 63 70 20 600 600 
11002 367 2001 11 565 19 3 3 4 3 7 19 4 1537 52 51 500 300 400 
11002 367 2001 12 460 15 3 3 2 3 15 13 3 1539 54 50 60 120 300 
11002 367 2002 1 342 11 3 4 4 4 7 18 6   47 46 60 100 200 
11002 367 2002 2 493 18 3 4 4 4 7 17 4 1765 60 63 10 600 400 
11002 367 2002 3 823 27 4 4 4 4 5 23 3 1767 47 57 30 500 600 
11002 367 2002 4 625 21 4 5 5 5       1739 43 58       
11002 367 2002 5 635 20 4 5 5 5 4 21 6 2145 47 69 30 300 200 
11002 367 2002 6 1319 44 2 3 3 3 11 15 4 3009 66 100 30 300 200 
11002 367 2002 7 1208 39 3 4 4 4 7 18 6 2454 53 79 130 700 800 
11002 367 2002 8 1077 35 4 4 4 4 4 24 3 2299 53 74 50 800 700 
11002 367 2002 9 949 32 4 4 4 4 4 24 2 1958 52 65 50 900 700 
11002 367 2002 10 773 25 4 3 4 4 4 25 2 1895 55 61 20 400 400 
11002 367 2002 11   28 4 4 4 4 7 18 5   55 54 70 800 400 
11002 367 2002 12     4 5 4 4 3 23 5 1033 36 33 50 400 100 
11002 367 2003 1   25 3 3 4 3 9 18 4 1507 51 49 50 600 400 
11002 367 2003 2 522 19 4 5 5 5 3 18 7 1171 40 42 200 300 200 
11002 367 2003 3 687 22 3 3 3 3 9 18 4 1982 54 64 20 300 500 
11002 367 2003 4   34 3 4 4 4 2 25 3 2092 52 70 0 300 200 
11002 367 2003 5 1070 35 4 4 5 4 3 25 3 1973 44 64 0 800 500 
11002 367 2003 6 2095 70 3 3 3 3 8 22 0   58 88 350 800 900 
11002 367 2003 7   59 2 3 4 3 12 19 0 2906 63 94 600 700 700 
11002 367 2003 8 1402 45 1 3 3 2 13 18 0 2905 67 94 700 500 500 
11002 367 2003 9 936 31 4 4 4 4 6 20 4 1751 47 58 200 400 300 
11002 367 2003 10 742 24 5 5 5 5 0 22 9 1273 37 41 300 250 300 
11002 367 2003 11 696 23 4 4 4 4 4 18 8 1151 39 38 20 300 250 
11002 367 2003 12 607 20 4 4 4 4 5 25 1 1323 46 43 60 500 600 
11002 367 2004 1 526 17 3 4 4 4 3 26 2 1248 42 40 60 400 400 
11002 367 2004 2 460 16 4 4 4 4 6 17 6 1289 42 44 25 400 300 
11002 367 2004 3 500 16 4 5 5 5 1 24 6 1538 42 50 30 200 300 
11002 367 2004 4   18 4 5 5 5 3 18 9 1758 44 59 300 200 500 
11002 367 2004 5 660 21 4 5 5 5 4 20 7       400 300 300 
11002 367 2004 6 936 31 3 4 4 4 7 20 3   56 86       
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11604 367 1973 1   31 108 82 72   68 86 84 79   90 67 78 78   11 47 40 33 
11604 367 1973 2   3 107 83 61   58 65 70 64   92 50 64 69   -10 -3 12 0 
11604 367 1973 3 36 18 139 106 76 70 62 65 81 69 88 87 41 64 64 16 -2 3 37 13 
11604 367 1973 4 63 57 163 132 107 85 78 85 93 85 87 84 46 61 64 43 30 39 53 41 
11604 367 1973 5 126 139 221 193 167 126 130 131 134 132 86 82 50 61 64 102 107 107 111 108 
11604 367 1973 6 159 173 249 227 197 160 165 166 169 167 88 84 54 62 67 138 144 144 147 145 
11604 367 1973 7 188 199 286 258 228 174 180 178 182 180 80 77 46 56 60 152 157 156 158 157 
11604 367 1973 8 194 193 291 258 236 196 190 199 204 198 87 85 50 62 66 171 166 172 176 171 
11604 367 1973 9 159 149 250 219 197 166 155 164 185 168 89 89 52 69 70 141 130 136 157 141 
11604 367 1973 10 99 77 196 158 136 101 94 102 117 104 83 88 45 65 66 68 56 63 88 69 
11604 367 1973 11 62 43 150 113 98 88 81 98 103 94 88 91 56 74 74 42 29 54 64 49 
11604 367 1973 12 35 26 109 73 65 70 68 78 77 74 86 90 59 73 74 14 8 23 23 18 
11604 367 1974 1 49 25 124 97 77 78 70 90 96 85 89 94 63 80 79 32 16 53 63 44 
11604 367 1974 2 48 29 116 91 74 71 67 78 81 75 83 87 57 71 72 18 8 30 37 25 
11604 367 1974 3 69 60 135 110 98 94 88 104 104 99 93 92 66 78 79 58 47 70 73 63 
11604 367 1974 4 79 78 149 126 108 96 92 97 105 98 90 87 59 73 73 63 56 60 76 64 
11604 367 1974 5 121 128 207 177 156 125 130 134 138 134 87 86 55 68 70 98 105 108 114 109 
11604 367 1974 6 152 169 239 217 192 150 152 150 154 152 86 79 52 61 64 129 131 128 134 131 
11604 367 1974 7 183 195 279 253 223 174 172 171 175 173 82 75 47 55 59 151 149 147 152 149 
11604 367 1974 8 186 188 271 243 221 179 172 183 193 183 83 80 52 64 65 156 150 159 167 159 
11604 367 1974 9 156 152 226 199 184 164 154 166 173 164 91 88 61 74 74 141 127 143 149 140 
11604 367 1974 10 70 54 151 116 104 90 84 94 104 94 88 92 54 75 74 51 41 54 72 56 
11604 367 1974 11 64 47 146 110 96 86 79 97 106 94 87 90 58 80 76 44 30 61 75 55 
11604 367 1974 12 30 9 125 82 71 71 61 87 88 79 92 93 60 80 78 17 -2 46 47 30 
11604 367 1975 1 29 11 128 90 75 71 64 86 89 80 92 94 58 77 76 16 0 44 51 32 
11604 367 1975 2 54 33 130 100 81 81 71 77 89 79 89 90 53 73 72 36 15 25 49 30 
11604 367 1975 3 55 35 124 95 79 80 71 77 88 79 88 89 54 74 72 36 19 25 47 30 
11604 367 1975 4 72 72 175 147 114 87 86 97 108 97 84 84 49 64 66 46 44 59 76 60 
11604 367 1975 5 111 117 190 167 144 117 113 116 125 118 87 81 54 66 67 90 84 84 99 89 
11604 367 1975 6 157 164 231 202 188 163 162 157 166 162 91 86 56 70 71 141 141 135 144 140 
11604 367 1975 7 188 195 279 256 226 190 182 184 198 188 87 80 50 61 64 166 160 161 172 164 
11604 367 1975 9 161 153 233 206 190 167 162 173 180 172 91 92 61 74 76 146 140 150 156 149 
11604 367 1975 10 108 93 193 155 141 119 110 126 146 127 90 92 55 81 76 92 80 98 122 100 
11604 367 1975 11 62 46 142 105 94 87 80 96 102 93 90 93 60 80 78 47 35 61 70 55 
11604 367 1975 12 42 27 103 74   78 73 89 89 84 93 95 70 86 84 31 18 49 51 39 
11604 367 1976 1 9 -14 113 73 55 59 51 76 81 69 91 93 57 79 76 -6 -26 24 35 11 
11604 367 1976 2 44 28 123 97 77 79 72 82 95 83 93 93 57 78 76 32 16 34 60 37 
11604 367 1976 3 50 33 150 119 91 78 70 78 92 80 89 90 46 67 68 33 16 27 52 32 
11604 367 1976 4 80 75 152 128 109 94 89 96 105 97 87 84 56 71 70 56 47 53 71 57 
11604 367 1976 5 122 132 207 181 159 129 127 130 142 133 90 83 54 69 69 105 103 104 117 108 
11604 367 1976 6 166 186 276 243 214 159 157 134 154 148 83 72 36 52 53 137 135 107 130 124 
11604 367 1976 7 190 198 273 245 226 197 192 180 198 190 90 83 50 66 66 172 167 157 173 166 
11604 367 1976 8 175 176 264 228 214 182 175 174 189 179 91 87 52 69 69 160 154 151 165 157 
11604 367 1976 9 151 136 223 199 177 158 143 157 171 157 91 91 59 74 75 136 121 134 148 134 
11604 367 1976 10 106 88 180 151 134 120 108 124 137 123 92 93 61 79 78 94 78 100 114 97 
11604 367 1976 11 40 22 135 96 81 76 70 84 92 82 91 94 54 76 75 24 12 38 53 34 
11604 367 1976 12 59 55 117 88 81 83 78 90 92 87 88 86 65 80 77 38 30 47 54 44 
11604 367 1977 1 55 43 111 84 73 81 78 89 89 85 88 92 67 80 80 36 29 49 50 43 
11604 367 1977 2 65 41 149 119 95 84 76 89 99 88 87 92 52 71 72 42 29 50 66 48 
11604 367 1977 3 79 62 158 128 111 94 85 101 109 98 88 88 57 74 73 58 42 66 77 62 
11604 367 1977 4 82 75 168 139 116 99 93 100 107 100 90 88 52 68 69 65 56 65 75 65 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estación Any Mes 
Temp. 
Media 

o Horas 

Temp. 
Media   

7 Horas 

Temp. 
Media  

13 Horas 

Temp. 
Media  

18 Horas

Temp. 
Media  
Mes 

Tension 
Med. Vapor 
a 0 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 7 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 13 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 18 Horas 

Tension 
Med. Vapor 

Mensual 

Humedad 
Relativa a  
0 Horas 

Humedad 
Relativa a 
7 Horas 

Humedad
Relativa a
13 Horas 

Humedad
Relativa a
18 Horas 

Humedad 
Relativa M. 

Mensual 

Punto de 
Rocio 

0 Horas 

Punto de 
Rocio 

7 Horas 

Punto de
Rocio 

13 Horas

Punto de 
Rocio  

18 Horas

Punto de 
Rocio  M. 
Mensual 

11604 367 1977 5 114 114 170 153 138 128 124 136 137 132 94 91 71 78 80 105 100 113 115 109 
11604 367 1977 6 147 155 221 197 177 154 150 158 164 157 92 85 60 72 72 133 129 136 142 136 
11604 367 1977 7 173 178 246 224 203 178 171 177 180 176 90 84 58 68 70 155 150 154 157 154 
11604 367 1977 8 167 163 244 220 196 176 166 177 187 177 92 89 58 71 73 154 145 154 163 154 
11604 367 1977 9 154 143 234 202 187 160 147 163 182 164 90 89 56 76 74 138 125 140 158 141 
11604 367 1977 10 143 126 207 177 167 154 142 156 173 157 94 95 64 85 81 132 118 134 150 134 
11604 367 1977 11 69 53 145 110 99 94 88 100 111 100 90 94 58 80 77 53 43 58 77 59 
11604 367 1977 12 66 56 118 95 86 94 87 104 108 100 93 94 75 89 86 56 46 73 78 66 
11604 367 1978 1 24 13 95 72 54 68 63 78 83 75 93 94 66 81 80 14 2 30 41 24 
11604 367 1978 2 55 47 121 99 83 84 79 86 98 88 91 91 62 80 78 41 32 44 63 46 
11604 367 1978 3 66 45 146 120 97 88 80 92 98 90 90 93 57 70 73 49 34 55 64 51 
11604 367 1978 4 75 73 142 121 103 94 90 90 100 93 90 86 57 71 71 59 49 48 64 54 
11604 367 1978 5 112 118 182 163 145 120 119 124 124 122 90 85 61 68 71 96 94 100 100 98 
11604 367 1978 6 145 155 218 205 177 148 144 149 152 148 88 81 58 63 67 126 122 126 130 126 
11604 367 1978 7 174 184 260 234 210 176 173 178 182 178 88 81 54 64 66 154 151 155 159 155 
11604 367 1978 8 180 179 266 232 215 185 179 191 199 190 89 87 55 70 71 162 156 166 172 165 
11604 367 1978 9 157 146 256 220 199 163 151 171 187 170 91 90 53 71 71 141 130 148 163 147 
11604 367 1978 10 108 86 199 162 143 119 103 124 139 122 91 90 52 75 72 92 70 96 113 93 
11604 367 1978 11 63 40 146 107 91 90 76 103 109 96 91 89 59 81 76 50 21 60 67 49 
11604 367 1978 12 70 56 128 108 89 84 78 95 94 89 83 85 64 73 74 41 30 57 57 48 
11604 367 1979 1 57 45 100 79 69 86 81 88 89 86 89 90 70 82 81 43 33 44 48 42 
11604 367 1979 2 59 45 124 106 83 76 72 78 80 77 80 83 53 61 66 23 15 20 26 20 
11604 367 1979 3 75 55 147 119 102 86 81 87 94 87 82 88 51 67 69 44 35 41 55 44 
11604 367 1979 4 76 69 153 127 105 89 85 86 92 88 85 85 51 63 66 51 45 44 56 48 
11604 367 1979 5 120 130 201 182 153 116 117 113 121 117 83 78 50 59 62 90 90 84 94 89 
11604 367 1979 6 164 181 256 229 202 154 158 151 152 154 82 76 47 55 59 134 136 129 130 132 
11604 367 1979 7 191 198 285 259 232 181 173 170 179 174 82 75 45 54 58 158 151 146 154 150 
11604 367 1979 8 184 185 268 242 218 182 170 175 188 178 85 80 50 63 64 158 148 152 163 154 
11604 367 1979 9 154 146 238 206 187 165 155 175 185 172 92 91 59 75 75 142 131 151 159 147 
11604 367 1979 10 130 113 194 164 153 143 132 157 161 150 94 95 69 85 83 120 106 133 138 126 
11604 367 1979 11 48 34 141 100 87 79 72 90 94 85 90 92 56 76 75 31 20 49 53 41 
11604 367 1979 12 39 27 121 84 72 75 66 87 90 81 92 88 61 80 76 25 7 43 50 33 
11604 367 1980 1 35 23 103 74 59 71 65 77 81 74 89 90 61 78 76 18 5 26 37 23 
11604 367 1980 2 60 40 128 110 85 88 80 96 103 93 93 96 66 79 80 49 33 60 73 55 
11604 367 1980 3 65 41 144 114 89 86 74 86 99 86 88 90 52 73 72 46 24 42 65 44 
11604 367 1980 4 80 68 150 129 105 91 85 91 100 92 83 83 54 68 68 51 40 46 65 50 
11604 367 1980 5 111 110 181 154 138 120 119 120 128 122 91 90 59 74 74 96 95 94 104 98 
11604 367 1980 6 153 156 220 204 179 152 147 149 150 149 87 83 58 64 68 131 126 128 129 128 
11604 367 1980 7 172 174 252 226 200 174 161 171 175 169 88 81 54 65 67 152 139 149 153 147 
11604 367 1980 8 201 194 283 256 229 206 192 198 208 199 87 85 52 64 67 179 168 171 180 173 
11604 367 1980 9 179 160 257 227 206 186 167 193 207 189 90 91 59 75 75 163 145 167 180 164 
11604 367 1980 11 68 46 137 104 91 92 81 100 102 94 90 91 63 78 77 51 31 58 64 51 
11604 367 1980 12 8 -11 98 57 45 54 47 64 64 58 84 86 52 69 69 -20 -40 -3 0 -14 
11604 367 1981 1 22 -2 106 74 54 62 56 73 74 68 87 92 57 72 74 -1 -15 20 24 10 
11604 367 1981 2 26 5 106 79 55 68 60 75 80 72 90 93 59 74 75 11 -7 24 34 17 
11604 367 1981 3 93 78 161 131 115 106 97 110 115 107 90 90 60 76 75 76 62 78 88 76 
11604 367 1981 4 98 94 166 143 125 110 102 113 114 110 90 86 61 70 72 83 71 85 87 81 
11604 367 1981 5 117 117 190 165 145 123 120 120 126 122 90 87 55 68 70 100 96 95 103 98 
11604 367 1981 6 170 180 254 223 202 159 156 153 163 157 82 76 50 62 63 138 134 130 141 135 
11604 367 1981 7 174 177 260 237 206 171 170 171 177 173 86 84 51 61 65 150 148 149 154 150 
11604 367 1981 8 187 182 283 245 222 190 174 181 188 181 87 83 48 63 65 165 152 157 163 157 
11604 367 1981 9 176 162 255 215 204 186 169 179 198 182 91 90 55 77 74 161 146 154 172 157 
11604 367 1981 10 131 108 215 174 159 133 119 143 150 137 87 90 55 74 73 108 91 118 125 111 
11604 367 1981 11 75 46 166 122 106 98 82 109 115 102 90 94 57 80 77 60 37 77 87 67 
11604 367 1981 12 62 46 131 103 84 76 72 87 84 81 77 83 57 66 69 22 15 41 35 30 
11604 367 1982 1 66 46 134 105 89 85 78 98 97 91 86 89 65 76 77 41 28 59 59 49 
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11604 367 1982 2 68 45 126 103 85 93 81 100 103 95 93 94 69 82 82 57 36 69 73 59 
11604 367 1982 3 76 55 134 110 92 86 79 86 91 85 83 86 56 70 71 44 32 42 50 41 
11604 367 1982 4 93 83 178 148 122 99 93 106 107 102 84 85 53 64 67 66 57 76 76 70 
11604 367 1982 5 124 128 207 180 154 127 126 139 135 133 87 83 56 65 68 101 99 114 110 108 
11604 367 1982 6 179 185 256 230 207 173 172 174 176 174 84 81 54 63 66 152 150 152 153 152 
11604 367 1982 7 213 218 300 268 247 205 200 197 201 199 81 77 48 58 61 178 174 171 174 173 
11604 367 1982 8 197 184 262 239 216 199 188 201 206 198 87 89 60 70 73 173 164 174 179 172 
11604 367 1982 9 176 159 257 224 204 176 160 174 184 173 87 88 53 68 70 153 138 150 160 149 
11604 367 1982 10 125 110 198 166 150 128 117 136 144 132 88 88 60 76 75 104 90 112 123 108 
11604 367 1982 11 89 71 152 121 110 105 96 120 122 113 91 92 69 85 82 74 58 92 96 82 
11604 367 1982 12 59 44 126 98 81 78 72 89 87 83 83 84 60 71 72 30 17 46 44 36 
11604 367 1983 1 25 -3 121 92 63 64   84 85 0 86   60 73   2   42 40 -999 
11604 367 1983 2 38 18 98 75 57 75 68 73 85 75 90 91 58 80 76 23 8 14 41 21 
11604 367 1983 3 64 44 152 121 96 84 78 92 100 90 86 91 54 71 72 42 30 54 66 50 
11604 367 1983 4 91 79 176 149 121 97 93 98 96 96 83 86 50 58 65 62 56 61 59 59 
11604 367 1983 5 124 128 206 176 154 126 119 118 128 122 87 81 49 64 65 102 94 90 104 96 
11604 367 1983 6 171 178 258 225 204 165 163 156 158 159 84 81 49 60 63 143 142 133 136 137 
11604 367 1983 7 215 218 323 288 256 200 192 177 183 184 78 74 37 47 53 174 168 154 158 160 
11604 367 1983 8 193 191 270 234 223 195 181 188 201 190 87 82 53 70 68 170 158 164 175 166 
11604 367 1983 9 179 160 267 226 209 172 156 172 183 170 83 85 50 67 67 149 134 149 158 147 
11604 367 1983 10 132 105 223 176 162 133 116 133 150 133 85 89 49 73 70 107 87 105 125 106 
11604 367 1983 11 109 101 160 137 128 124 118 140 138 132 93 94 77 88 86 98 90 118 116 108 
11604 367 1983 12 50 30 124 89 74 78 68 91 90 83 89 89 64 79 77 32 13 53 53 40 
11604 367 1984 1 48 27 117 84 69 75 68 82 86 79 86 90 60 77 76 26 11 38 44 31 
11604 367 1984 2 42 21 110 87 64 66 58 74 74 69 80 83 57 67 69 8 -12 22 20 10 
11604 367 1984 3 60 33 133 104 83 78 69 82 85 79 81 86 54 68 69 26 9 31 38 26 
11604 367 1984 4 90 80 172 141 117 103 98 108 110 105 89 91 57 70 73 71 65 79 82 75 
11604 367 1984 5 108 109 173 144 133 113 114 118 119 117 88 87 60 74 74 87 88 92 94 91 
11604 367 1984 6 154 166 235 209 187 156 155 159 153 156 88 82 56 62 67 135 134 137 130 134 
11604 367 1984 7 197 201 285 252 231 192 184 187 199 190 84 78 48 62 63 168 160 161 173 165 
11604 367 1984 8 181 176 260 227 212 184 176 180 197 184 88 88 55 72 72 161 154 157 171 161 
11604 367 1984 9 156 141 223 196 179 161 150 164 170 161 90 92 62 74 76 138 128 142 147 139 
11604 367 1984 10 120 100 201 162 148 124 116 140 142 133 88 93 60 77 77 99 88 117 119 108 
11604 367 1984 11 106 91 168 134 126 116 112 133 131 125 90 93 69 84 82 88 80 108 107 98 
11604 367 1985 1 13 -5 79 51 33 61 57 73 74 68 87 90 65 78 78 -11 -23 12 14 1 
11604 367 1985 2 63 40 140 111 89 90 76 102 106 95 92 92 64 80 79 51 28 71 76 58 
11604 367 1985 3 64 41 137 106 86 80 72 87 90 83 83 87 55 71 71 35 20 43 49 37 
11604 367 1985 4 98 93 188 156 130 103 94 108 110 104 84 80 52 63 65 72 58 78 81 72 
11604 367 1985 5 112 116 184 157 138 122 122 132 130 128 91 89 62 74 75 97 97 108 107 104 
11604 367 1985 6 164 171 233 208 191 169 171 176 170 172 90 87 62 70 73 148 150 154 149 151 
11604 367 1985 7 205 210 298 266 240 197 192 182 190 188 81 77 44 55 59 171 167 158 165 163 
11604 367 1985 8 191 185 275 246 223 194 182 200 207 196 87 85 55 67 69 169 158 173 179 170 
11604 367 1985 9 178 161 283 236 216 174 160 162 188 170 85 87 43 64 65 152 138 138 162 146 
11604 367 1985 10 140 121 223 181 169 143 130 141 160 144 89 91 54 76 74 121 106 119 137 121 
11604 367 1985 11 65 46 130 102 86 90 80 90 94 88 86 89 59 72 73 42 28 46 52 42 
11604 367 1985 12 44 26 134 94 78 74 68 95 90 84 87 90 61 75 75 22 9 58 50 39 
11604 367 1986 1 33 14 108 79 60 66 60 76 77 71 85 89 59 72 73 9 -4 26 29 17 
11604 367 1986 2 35 18 96 79 56 71 63 78 82 74 87 89 65 76 77 13 0 28 37 22 
11604 367 1986 3 78 56 148 122 101 91 81 95 100 92 86 88 57 71 72 54 37 56 68 54 
11604 367 1986 4 81 65 145 120 99 95 86 102 102 97 88 89 63 73 75 61 47 70 71 63 
11604 367 1986 5 142 146 235 201 176 140 139 145 147 144 85 83 50 62 65 116 115 123 125 121 
11604 367 1986 6 169 173 252 223 199 166 161 173 168 167 86 81 55 64 67 144 139 151 146 145 
11604 367 1986 7 199 204 291 257 229 189 184 189 190 188 82 77 48 58 61 165 162 164 165 164 
11604 367 1986 8 204 198 288 252 234 207 193 216 222 210 85 83 54 69 69 178 167 184 187 179 
11604 367 1986 9 182 172 262 223 213 183 174 186 198 186 86 88 54 74 72 157 152 161 171 161 
11604 367 1986 10 149 132 206 179 167 157 146 174 176 165 91 94 71 84 83 134 122 150 153 142 
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11604 367 1986 11 88 64 167 128 113 101 92 119 118 110 86 91 63 79 78 63 51 91 88 77 
11604 367 1986 12 40 20 123 84 70 71 64 84 88 79 86 89 58 79 75 18 1 40 46 29 
11604 367 1987 1 31 11 90 65 52 70 62 80 78 73 89 91 69 79 80 13 -4 32 29 19 
11604 367 1987 2 49 33 118 93 75 82 73 93 96 87 92 92 66 80 79 37 20 54 59 44 
11604 367 1987 3 78 60 131 108 95 90 86 102 99 96 84 90 67 76 78 50 43 64 62 56 
11604 367 1987 4 102 94 184 152 132 110 105 124 122 117 88 90 59 72 74 82 76 98 97 90 
11604 367 1987 5 114 118 193 165 145 122 119 126 128 124 89 85 58 68 70 96 91 99 102 97 
11604 367 1987 6 157 170 240 211 188 156 157 161 164 161 87 81 55 66 67 135 136 139 143 139 
11604 367 1987 7 196 198 280 246 229 188 190 186 197 191 82 82 51 65 66 164 166 163 172 167 
11604 367 1987 8 204 199 288 258 235 200 190 198 201 196 83 82 51 61 65 174 166 171 174 170 
11604 367 1987 9 195 180 285 242 226 198 186 201 204 197 87 90 52 69 70 172 162 174 174 170 
11604 367 1987 10 155 136 203 178 168 155 147 166 171 161 88 92 70 83 82 133 123 143 148 138 
11604 367 1987 11 76 60 152 114 103 96 89 117 117 108 89 92 66 84 81 54 48 87 88 74 
11604 367 1987 12 68 50 134 106 92 92 85 109 111 102 91 95 71 86 84 54 42 77 83 67 
11604 367 1988 1 78 67 132 104 95 96 88 104 103 98 89 88 70 82 80 61 46 72 72 63 
11604 367 1988 2 48 20 133 101 76 68 63 80 82 75 79 88 51 65 68 11 0 30 33 21 
11604 367 1988 3 67 42 161 125 100 86 76 97 98 90 84 90 52 66 69 42 24 58 60 47 
11604 367 1988 4 103 96 169 143 128 120 114 130 129 124 95 94 68 79 80 95 87 107 107 100 
11604 367 1988 5 138 143 196 172 164 147 149 166 161 159 92 91 73 83 82 126 128 145 141 138 
11604 367 1988 6 164 171 234 208 191 174 178 187 180 182 93 91 66 74 77 153 156 164 158 159 
11604 367 1988 7 199 206 283 254 229 194 190 204 198 197 83 78 53 62 64 169 166 177 172 172 
11604 367 1988 8 204 200 292 253 235 204 196 192 208 199 84 83 48 64 65 176 170 166 179 172 
11604 367 1988 9 171 156 252 218 199 168 160 176 183 173 84 89 55 69 71 144 136 149 156 147 
11604 367 1988 10 144 121 211 179 165 152 135 171 168 158 91 93 68 81 81 130 110 148 146 135 
11604 367 1988 11 82 66 153 119 106 106 100 122 120 114 90 94 67 81 81 65 55 89 83 76 
11604 367 1988 12 41 14 130 85 71 66 57 81 79 72 82 85 54 72 70 6 -14 34 32 17 
11604 367 1989 1 42 23 128 93 74 77 68 94 97 86 92 92 64 82 79 29 11 58 63 44 
11604 367 1989 2 56 24 150 113 88 76 65 84 91 80 85 89 50 69 69 26 4 38 50 31 
11604 367 1989 3 87 70 169 136 117 96 87 105 108 100 85 86 55 69 70 62 46 74 79 66 
11604 367 1989 4 88 83 159 127 112 100 95 100 106 100 88 86 57 73 72 67 60 66 75 67 
11604 367 1989 5 136 143 223 192 168 134 136 140 141 139 86 83 53 64 67 112 114 118 119 117 
11604 367 1989 6 167 181 245 220 198 168 166 167 163 165 88 80 55 64 66 147 145 145 142 144 
11604 367 1989 7 207 214 300 261 243 201 191 189 194 191 82 75 45 58 59 175 167 165 169 167 
11604 367 1989 8 210 206 290 249 239 211 200 205 216 207 85 82 51 69 67 181 173 176 186 178 
11604 367 1989 9 172 162 243 210 199 170 154 167 177 166 86 83 55 71 70 148 131 143 152 142 
11604 367 1989 10 129 107 222 175 161 132 120 148 154 141 88 92 55 77 75 108 93 125 131 116 
11604 367 1989 11 100 87 161 130 120 115 108 127 125 120 92 94 70 82 82 87 77 102 100 93 
11604 367 1989 12 99 87 147 119 109 103 96 111 109 105 85 84 67 79 77 71 59 82 80 74 
11604 367 1990 1 46 27 130 95 78 77 69 90 93 84 89 91 60 78 76 29 12 52 58 41 
11604 367 1990 2 81 60 158 129 111 100 89 114 118 107 92 94 65 80 80 68 50 88 93 77 
11604 367 1990 3 82 58 174 138 114 93 83 97 102 94 82 87 48 64 66 52 36 54 66 52 
11604 367 1990 4 86 86 161 134 113 102 100 111 114 108 90 89 62 75 75 70 67 83 87 79 
11604 367 1990 5 133 144 230 194 172 138 136 137 146 140 90 82 50 66 66 116 113 114 124 117 
11604 367 1990 6 171 178 240 213 198 175 175 175 181 177 90 86 60 72 73 154 153 153 158 155 
11604 367 1990 7 200 209 290 261 234 198 187 207 202 199 84 75 52 60 62 172 162 176 175 171 
11604 367 1990 8 205 201 292 255 237 208 195 198 211 201 86 83 50 65 66 181 170 171 182 174 
11604 367 1990 9 180 175 246 216 205 187 179 196 204 193 90 90 64 79 78 164 157 170 177 168 
11604 367 1990 10 139 128 211 172 163 142 132 153 155 147 88 89 62 78 76 119 108 130 132 123 
11604 367 1990 11 81 59 153 111 104 98 88 106 108 101 89 92 61 80 78 63 47 74 76 66 
11604 367 1990 12 19 1 101 62 51 63 56 74 75 68 88 90 60 78 76 0 -16 23 24 10 
11604 367 1991 1 49 33 111 83 68 76 72 87 88 82 88 91 66 79 79 28 19 47 47 38 
11604 367 1991 2 50 32 118 87 72 77 72 84 86 81 86 90 61 75 75 27 16 39 42 32 
11604 367 1991 3 93 79 158 128 115 106 100 110 114 108 90 92 63 78 78 77 67 83 87 79 
11604 367 1991 4 80 72 165 130 110 92 88 96 102 95 86 86 51 68 68 56 49 60 70 60 
11604 367 1991 5 106 118 191 161 139 114 114 113 113 113 88 82 53 63 66 87 87 86 86 86 
11604 367 1991 6 159 177 244 213 196 155 157 158 151 155 86 77 53 60 63 134 135 136 130 134 
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11604 367 1991 7 202 214 296 261 237 188 181 173 185 180 79 71 42 55 56 163 158 151 160 156 
11604 367 1991 8 207 210 304 262 246 212 201 192 207 200 86 81 45 61 62 183 174 166 178 173 
11604 367 1991 9 180 169 268 222 213 187 174 183 199 185 89 90 52 74 72 162 152 158 171 160 
11604 367 1991 10 109 92 187 149 136 123 111 131 134 125 90 92 60 77 76 94 79 101 107 96 
11604 367 1991 11 75 62 143 107 99 97 90 103 110 101 90 91 63 84 79 60 47 71 80 66 
11604 367 1991 12 41 29 112 75 68 78 72 92 87 84 92 92 70 83 82 29 15 52 45 37 
11604 367 1992 1 38 16 104 74 58 68 60 80 79 73 85 88 66 78 77 10 -6 34 33 20 
11604 367 1992 2 41 14 127 91 71 74 64 87 91 81 89 93 60 78 77 23 1 47 52 33 
11604 367 1992 3 69 49 151 120 99 92 80 100 101 94 91 92 58 72 74 55 36 66 68 57 
11604 367 1992 4 88 86 188 151 125 101 96 120 114 110 88 85 55 67 69 68 60 91 87 79 
11604 367 1992 5 140 152 226 191 174 143 149 158 154 154 89 86 59 71 72 121 127 136 132 132 
11604 367 1992 6 150 155 207 187 176 155 157 157 162 159 92 89 66 76 77 133 136 136 140 137 
11604 367 1992 7 188 198 267 236 221 204 205 206 211 207 94 89 60 73 74 177 178 179 182 180 
11604 367 1992 8 208 206 292 252 238 225 222 222 229 224 91 91 55 72 73 192 191 189 195 192 
11604 367 1992 9 172 159 241 206 195 178 165 174 190 176 89 90 59 78 76 154 143 149 165 152 
11604 367 1992 10 120 106 170 142 135 131 123 135 139 132 93 95 70 85 83 108 98 112 117 109 
11604 367 1992 11 82 59 170 126 115 105 91 131 128 117 96 96 68 87 84 75 54 109 105 89 
11604 367 1992 12 61 50 118 89 79 90 84 107 105 99 92 93 77 90 87 48 39 77 74 63 
11604 367 1993 1 23 0 126 84 65 69 60 88 91 80 94 96 60 82 79 15 -6 48 54 32 
11604 367 1993 2 46 24 119 87 70 74 66 81 84 77 86 88 57 73 73 22 4 32 38 25 
11604 367 1993 3 66 47 146 113 94 88 80 97 98 92 88 91 60 73 75 44 29 57 60 49 
11604 367 1993 4 87 86 168 134 118 101 102 117 111 110 89 90 62 72 75 68 70 91 82 81 
11604 367 1993 5 129 141 212 182 162 134 141 149 149 146 90 87 60 72 73 112 119 128 128 125 
11604 367 1993 6 173 185 250 222 206 174 171 185 185 180 88 80 59 69 69 152 142 162 162 155 
11604 367 1993 7 188 198 274 240 222 179 183 195 192 190 83 79 54 65 66 156 160 169 168 166 
11604 367 1993 8 193 197 297 247 235 187 183 184 192 186 83 79 45 63 62 163 160 157 166 161 
11604 367 1993 9 160 153 236 198 187 161 148 158 167 158 88 85 56 74 72 139 125 133 144 134 
11604 367 1993 10 123 106 183 154 139 122 113 126 132 124 85 87 60 76 74 96 84 99 106 96 
11604 367 1993 11 78 59 134 103 93 99 90 108 111 103 91 93 70 87 83 63 48 77 81 69 
11604 367 1993 12 42 21 125 89 72 77 67 94 93 85 91 93 64 81 79 29 10 55 56 40 
11604 367 1994 1 41 8 129 85 68 69 58 77 80 72 84 89 51 71 70 13 -11 27 32 16 
11604 367 1994 2 61 39 131 97 84 82 76 93 95 88 86 92 63 78 78 38 25 58 60 48 
11604 367 1994 3 83 57 180 138 117 98 86 118 120 108 90 94 58 76 76 67 47 94 95 79 
11604 367 1994 4 76 80 164 131 111 93 93 100 105 99 88 85 55 71 70 56 56 66 74 65 
11604 367 1994 5 135 149 220 186 171 135 140 157 153 150 87 83 60 72 72 112 118 136 132 129 
11604 367 1994 6 161 187 265 232 204 157 163 158 163 161 85 75 46 58 60 135 141 135 142 139 
11604 367 1994 7 210 223 312 274 251 199 194 188 196 193 80 72 42 55 56 173 169 163 170 167 
11604 367 1994 8 213 221 311 269 251 212 210 208 219 212 83 79 46 63 63 182 181 178 185 181 
11604 367 1994 11 104 87 176 138 131 119 108 132 134 125 93 94 66 84 81 92 77 110 111 99 
11604 367 1994 12 60 38 137 97 85 86 76 101 98 92 88 91 63 78 77 41 22 63 59 48 
11604 367 1995 1 40 25 124 85 72 66 63 78 76 72 79 84 53 66 68 4 -2 21 19 13 
11604 367 1995 2 72 43 156 116 100 84 74 88 96 86 83 87 50 70 69 42 22 42 59 41 
11604 367 1995 3 55 41 152 113 91 74 64 82 86 77 81 79 48 64 64 23 2 36 44 27 
11604 367 1995 4 86 85 190 150 126 89 89 94 96 93 80 81 44 57 61 49 52 57 61 57 
11604 367 1995 5 122 139 214 182 158 122 128 122 121 124 85 80 50 59 63 95 104 95 93 97 
11604 367 1995 6 157 179 238 210 193 149 150 143 145 146 83 73 49 58 60 127 127 120 122 123 
11604 367 1995 7 203 223 302 262 242 193 189 172 182 181 81 70 40 54 55 168 164 149 157 157 
11604 367 1995 8 198 200 276 239 230 196 189 187 198 191 84 80 51 68 66 170 164 163 171 166 
11604 367 1995 9 151 146 223 193 176 147 139 148 152 146 85 84 56 69 70 125 117 125 130 124 
11604 367 1995 10 150 135 226 183 178 158 146 164 167 159 92 93 60 80 78 137 124 142 142 136 
11604 367 1995 11 87 64 166 122 113 100 92 100 106 99 86 91 53 74 73 63 50 62 74 62 
11604 367 1995 12 78 65 131 100 94 94 86 97 100 94 87 86 64 81 77 56 42 60 66 56 
11604 367 1996 1 79 63 129 105 91 98 92 104 104 100 91 93 71 82 82 64 53 72 75 67 
11604 367 1996 2 48 27 121 84 71 70 63 69 74 69 80 84 48 67 66 14 -1 8 21 9 
11604 367 1996 3 71 54 139 108 94 92 83 93 100 92 90 91 59 77 76 55 39 56 66 54 
11604 367 1996 4 99 94 177 144 125 108 108 108 114 110 87 90 54 70 71 78 77 76 84 79 
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11604 367 1996 5 120 138 207 180 155 129 134 146 138 139 91 84 60 67 70 105 111 122 114 116 
11604 367 1996 6 173 194 262 225 205 169 169 168 170 169 86 76 50 63 63 147 147 145 148 147 
11604 367 1996 7 189 214 285 248 228 190 180 168 180 176 86 71 44 58 58 165 157 145 155 152 
11604 367 1996 8 194 197 272 238 221 200 194 188 194 192 88 84 52 66 67 173 169 163 168 167 
11604 367 1996 9 149 140 227 188 176 148 136 146 156 146 87 85 54 72 70 126 113 123 134 123 
11604 367 1996 10 121 106 197 155 148 135 122 130 143 132 94 94 57 81 77 112 96 104 120 107 
11604 367 1996 11 87 68 147 114 102 106 92 112 115 106 92 91 67 84 81 74 53 81 86 73 
11604 367 1996 12 75 65 123 98 90 98 93 106 105 101 92 93 72 84 83 62 54 70 72 65 
11604 367 1997 1 61 50 118 89 81 90 85 104 101 97 92 94 76 87 86 48 39 72 67 59 
11604 367 1997 2 63 33 159 113 96 88 76 94 106 92 91 96 52 79 76 49 27 57 76 53 
11604 367 1997 3 72 51 196 149 119 90 76 90 96 87 88 86 41 58 62 52 28 50 61 46 
11604 367 1997 4 97 99 189 157 133 109 101 112 114 109 89 82 54 65 67 79 66 80 87 78 
11604 367 1997 5 135 157 227 197 172 132 132 136 134 134 84 75 50 59 61 108 109 112 111 111 
11604 367 1997 6 168 182 239 214 196 178 180 180 180 180 93 86 61 71 73 155 157 157 157 157 
11604 367 1997 7 183 199 267 237 218 189 189 188 192 190 90 82 54 66 67 165 166 163 167 165 
11604 367 1997 8 203 212 286 252 234 219 215 225 222 221 92 85 58 70 71 188 185 190 190 188 
11604 367 1997 9 167 163 264 218 201 177 169 186 202 186 92 91 54 77 74 154 147 161 175 161 
11604 367 1997 10 141 128 228 182 170 146 137 155 158 150 89 90 56 75 74 121 111 128 133 124 
11604 367 1997 11 100 80 164 126 118 112 102 118 121 114 90 92 64 82 79 83 67 91 95 84 
11604 367 1997 12 49 31 124 84 73 82 73 100 96 90 92 93 69 86 83 36 19 66 61 49 
11604 367 1998 1 52 35 125 89 77 83 76 97 97 90 92 94 67 84 82 40 26 59 62 49 
11604 367 1998 2 57 28 155 112 88 86 72 97 103 91 92 94 56 78 76 46 20 62 72 51 
11604 367 1998 3 73 51 174 133 111 92 81 98 102 94 88 90 50 67 69 53 35 61 67 54 
11604 367 1998 4 84 90 173 137 119 98 97 105 106 103 88 84 54 69 69 64 63 74 76 71 
11604 367 1998 5 131 148 218 189 164 133 136 127 131 131 88 81 50 61 64 110 114 100 107 107 
11604 367 1998 6 171 191 254 226 201 168 168 165 164 166 86 76 52 61 63 146 146 143 142 144 
11604 367 1998 7 203 222 290 261 235 188 182 187 190 186 79 68 47 57 57 164 159 163 164 162 
11604 367 1998 8 198 205 296 254 235 190 186 184 200 190 82 77 45 62 61 166 163 159 172 165 
11604 367 1998 9 172 165 249 212 199 169 158 158 180 165 85 83 51 71 68 146 135 136 156 142 
11604 367 1998 10 119 98 204 161 148 122 111 128 138 126 87 91 54 76 74 98 84 104 116 101 
11604 367 1998 11 58 40 146 104 89 79 74 87 94 85 83 88 51 72 70 30 19 41 54 38 
11604 367 1998 12 48 28 126 82 72 74 66 82 86 78 84 88 57 78 74 21 6 33 43 27 
11604 367 1999 1 47 27 125 87 72 76 72 89 90 84 88 95 61 79 78 25 20 47 46 38 
11604 367 1999 2 39 16 132 94 72 69 60 74 80 71 82 85 47 65 66 8 -10 13 26 10 
11604 367 1999 3 72 48 158 120 104 89 79 94 101 91 87 90 53 73 72 49 32 57 69 53 
11604 367 1999 4 92 93 180 149 126 105 102 110 110 107 89 86 54 66 69 74 70 80 81 77 
11604 367 1999 5 142 156 222 196 176 146 156 167 158 160 89 88 63 70 74 119 135 145 137 139 
11604 367 1999 6 166 185 252 219 202 168 165 173 165 168 89 77 54 64 65 146 143 150 143 145 
11604 367 1999 7 198 216 286 252 235 205 192 194 203 196 88 75 50 64 63 178 167 168 176 170 
11604 367 1999 8 212 218 292 258 241 214 210 220 221 217 85 80 55 67 67 185 181 189 190 187 
11604 367 1999 9 178 172 261 222 208 178 174 182 191 182 88 88 55 72 72 155 152 159 166 159 
11604 367 1999 10 138 123 215 174 164 142 129 152 156 146 90 90 59 78 76 120 105 128 134 122 
11604 367 1999 11 56 34 141 97 84 84 74 96 95 88 88 90 58 76 75 36 18 55 55 43 
11604 367 1999 12 38 24 124 81 68 71 65 86 82 78 87 88 59 75 74 16 3 40 35 26 
11604 367 2000 1 26 3 118 76 61 67 58 76 79 71 90 91 56 76 74 10 -12 28 32 16 
11604 367 2000 2 60 31 157 109 92 85 72 96 100 89 90 93 54 77 75 44 20 61 68 50 
11604 367 2000 3 72 48 171 128 105 90 80 101 103 95 88 91 53 71 72 51 35 68 72 58 
11604 367 2000 4 90 107 175 143 123 106 112 118 117 116 91 86 60 72 73 76 84 92 90 89 
11604 367 2000 5 141 157 226 193 175 148 149 148 152 150 92 83 55 68 69 127 127 127 130 128 
11604 367 2000 6 173 190 257 234 208 174 169 164 165 166 88 78 51 59 63 152 148 141 142 144 
11604 367 2000 7 184 201 265 236 217 183 174 174 182 177 86 74 51 63 63 160 152 151 159 154 
11604 367 2000 8 198 201 297 264 235 188 180 186 188 185 81 76 45 55 59 164 157 162 162 160 
11604 367 2000 9 170 163 257 217 199 173 167 178 183 176 88 90 54 70 71 150 145 154 159 153 
11604 367 2000 10 130 119 195 159 153 139 131 148 150 143 92 93 66 83 81 117 108 126 128 121 
11604 367 2000 11 89 66 157 116 107 96 86 104 104 98 83 87 58 75 73 61 44 72 72 63 
11604 367 2000 12 75 56 142 108 95 92 88 106 104 99 87 92 66 79 79 52 44 74 71 63 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estación Any Mes 
Temp. 
Media 

o Horas 

Temp. 
Media   

7 Horas 

Temp. 
Media  

13 Horas 

Temp. 
Media  

18 Horas

Temp. 
Media  
Mes 

Tension 
Med. Vapor 
a 0 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 7 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 13 Horas 

Tension 
Med. Vapor 
a 18 Horas 

Tension 
Med. Vapor 

Mensual 

Humedad 
Relativa a  
0 Horas 

Humedad 
Relativa a 
7 Horas 

Humedad
Relativa a
13 Horas 

Humedad
Relativa a
18 Horas 

Humedad 
Relativa M. 

Mensual 

Punto de 
Rocio 

0 Horas 

Punto de 
Rocio 

7 Horas 

Punto de
Rocio 

13 Horas

Punto de 
Rocio  

18 Horas

Punto de 
Rocio  M. 
Mensual 

11604 367 2001 1 69 66 134 101 89 87 83 94 97 91 86 84 62 78 75 46 38 57 64 53 
11604 367 2001 2 57 31 141 103 83 78 68 84 87 80 83 88 52 69 70 29 11 40 47 33 
11604 367 2001 3 105 89 187 152 133 104 97 118 118 111 83 85 55 70 70 73 62 91 92 82 
11604 367 2001 4 92 90 177 141 120 98 98 111 109 106 83 84 55 68 69 65 65 81 79 75 
11604 367 2001 5 139 153 228 195 176 132 134 141 143 139 83 78 52 65 65 108 111 118 120 116 
11604 367 2001 6 174 198 270 236 213 166 168 157 164 163 84 73 45 58 59 145 147 136 142 142 
11604 367 2001 7 197 212 283 255 230 184 191 186 186 188 80 76 50 57 61 161 166 162 161 163 
11604 367 2001 8 211 217 302 261 246 205 196 200 216 204 82 75 48 65 63 178 170 172 186 176 
11604 367 2001 9 165 155 234 201 187 161 149 168 178 165 86 85 59 76 73 140 128 146 155 143 
11604 367 2001 10 154 141 235 192 184 156 147 178 177 167 89 91 62 80 78 134 126 156 154 145 
11604 367 2001 11 71 60 149 108 99 85 79 103 99 94 84 84 61 76 74 42 30 68 62 53 
11604 367 2001 12 20 4 109 66 54 63 57 78 77 71 88 88 59 78 75 0 -15 27 27 13 
11604 367 2002 1 40 28 126 92 74 72 69 90 90 83 88 91 63 78 77 20 13 52 53 39 
11604 367 2002 2 56 29 147 109 88 79 71 96 98 88 86 92 58 75 75 30 16 61 64 47 
11604 367 2002 3 84 73 169 132 114 100 93 115 114 107 90 90 60 75 75 68 57 88 88 78 
11604 367 2002 4 101 107 176 144 131 114 114 119 120 118 91 88 61 74 74 87 87 92 95 91 
11604 367 2002 5 121 133 191 168 148 126 129 134 137 133 90 84 63 72 73 104 105 111 115 110 
11604 367 2002 6 170 193 266 230 209 166 166 158 159 161 85 74 47 57 59 144 144 133 135 137 
11604 367 2002 7 187 204 267 235 221 187 186 183 189 186 86 78 54 66 66 163 163 159 165 162 
11604 367 2002 8 183 185 259 228 212 186 186 188 196 190 88 87 57 71 72 162 162 164 171 166 
11604 367 2002 9 163 157 241 203 192 172 160 180 186 175 91 88 59 77 75 148 137 153 159 150 
11604 367 2002 10 138 125 219 175 166 142 130 152 160 147 90 90 59 80 76 121 107 130 138 125 
11604 367 2002 11 93 81 177 123 123 101 93 109 107 103 85 86 54 74 71 69 56 79 73 69 
11604 367 2002 12 57 50 133 94 89 81 79 101 96 92 87 89 66 81 79 37 33 69 62 55 
11604 367 2003 1 44 23 125 78 70 65 60 70 68 66 77 83 49 64 65 2 -9 11 8 3 
11604 367 2003 2 44 27 110 73 67 68 63 74 74 70 79 82 56 72 70 8 -3 17 22 12 
11604 367 2003 3 75 59 173 122 114 92 84 100 103 96 87 90 52 72 71 55 42 67 71 60 
11604 367 2003 4 94 113 192 144   97 103 104 107 105 81 76 47 64 62 61 70 70 75 72 
11604 367 2003 5 137 165 240 192 183 130 137 133 134 135 83 73 46 61 60 107 115 110 112 112 
11604 367 2003 6 192 232 319 275   169 176 158 164 166 76 62 35 46 48 146 154 135 141 143 
11604 367 2003 7 205 243 320 266   181 178 170 189 179 75 59 37 55 50 157 155 147 163 155 
11604 367 2003 8 211 240 344 287 269 178 177 161 172 170 71 60 32 46 46 155 154 136 146 145 
11604 367 2003 9 163 171 256 206 201 157 157 152 167 159 84 80 47 69 65 136 135 129 145 136 
11604 367 2003 10 124 121 186 149 146 125 122 129 130 127 84 84 61 75 73 98 94 101 104 100 
11604 367 2003 11 95 84 167 122   105 100 116 115 110 87 88 62 80 77 73 65 89 87 80 
11604 367 2003 12 53 39 127 79 80 78 72 93 85 83 86 88 63 79 77 28 19 55 42 39 
11604 367 2004 1 46 29 128 84 75 72 67 86 82 78 83 86 58 73 72 18 7 42 35 28 
11604 367 2004 2 53 31 127 81 80 80 70 84 85 80 87 89 58 78 75 33 14 39 44 32 
11604 367 2004 3 60 57 141 100 93 81 81 88 91 87 84 84 55 73 71 34 32 44 51 42 
11604 367 2004 4 89 101 169 131 120 97 102 104 101 102 84 82 56 68 69 64 71 73 69 71 
11604 367 2004 5 108 142 199 164 151 115 128 126 128 127 88 78 56 69 68 89 104 101 104 103 
11604 367 2004 6 170 210 274 233 217 165 168 162 166 165 84 68 45 59 57 143 147 139 144 143 
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11702 367 1973 1 19 21 0 0 3 11 0 0 2 15 0 0 3 13 0 0 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18 0 0 59 
11702 367 1973 2 17 26 0 0 7 14 0 0 4 10 0 0 5 14 0 0 13 12 0 0 4 10 0 0 2 11 0 0 1 11 0 0 48 
11702 367 1973 3 16 22 0 0 8 16 0 0 4 11 0 0 15 14 0 0 12 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 42 
11702 367 1973 4 12 26 0 0 8 19 0 0 1 18 0 0 30 18 0 0 14 18 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 31 
11702 367 1973 5 5 14 0 0 3 13 0 0 6 13 0 0 26 20 0 0 24 29 0 0 1 32 0 0 1 25 0 0 1 11 0 0 32 
11702 367 1973 6 12 18 0 0 3 13 0 0 2 22 0 0 22 19 0 0 21 19 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 7 0 0 37 
11702 367 1973 7 8 14 0 0 8 23 0 0 4 17 0 0 11 20 0 0 34 27 0 0 2 11 0 0 4 27 0 0 0 0 0 0 29 
11702 367 1973 8 5 16 0 0 5 21 0 0 6 16 0 0 11 18 0 0 32 23 0 0 1 7 0 0 1 4 0 0 2 15 0 0 35 
11702 367 1973 9 16 19 0 0 2 29 0 0 6 21 0 0 9 23 0 0 29 20 0 0 2 9 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 36 
11702 367 1973 10 23 21 0 0 3 15 0 0 1 10 0 0 8 16 0 0 18 19 0 0 4 23 0 0 9 21 0 0 0 0 0 0 34 
11702 367 1973 11 18 17 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 4 13 0 0 18 17 0 0 6 9 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 51 
11702 367 1973 12 32 20 0 0 4 29 0 0 2 11 0 0 1 7 0 0 17 19 0 0 1 25 0 0 4 11 0 0 1 16 0 0 37 
11702 367 1974 1 6 12 0 0 1 11 0 0 4 12 0 0 6 11 0 0 18 20 0 0 8 19 0 0 6 10 0 0 1 20 0 0 48 
11702 367 1974 2 19 22 0 0 7 17 0 0 2 11 0 0 6 27 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 5 18 0 0 50 
11702 367 1974 3 27 21 0 0 3 36 0 0 6 13 0 0 10 14 0 0 23 18 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
11702 367 1974 4 18 20 0 0 10 15 0 0 2 16 0 0 10 16 0 0 22 19 0 0 4 11 0 0 1 5 0 0 1 7 0 0 30 
11702 367 1974 5 6 12 1 7 2 15 0 0 5 17 0 0 27 18 1 32 19 20 1 14 3 12 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 31 
11702 367 1974 6 12 14 0 0 1 22 0 0 4 14 0 0 20 19 0 0 28 19 0 0 2 13 0 0 1 11 0 0 1 14 0 0 30 
11702 367 1974 8 13 17 0 0 3 19 0 0 4 19 0 0 9 29 1 34 39 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0 0 29 
11702 367 1974 9 16 18 0 0 6 11 0 0 3 13 0 0 6 12 6 18 24 24 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 38 
11702 367 1974 10 26 17 0 0 5 10 0 0 2 14 0 0 9 15 1 22 12 17 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 42 
11702 367 1974 11 13 18 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 21 21 1 11 1 25 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 56 
11702 367 1974 12 8 17 0 0 4 8 0 0 1 7 0 0 1 9 0 0 13 21 0 0 2 12 0 0 2 17 0 0 4 8 0 0 65 
11702 367 1975 1 2 13 1 4 3 10 0 0 1 7 0 0 1 7 10 12 9 19 0 0 1 11 0 0 4 15 1 11 8 23 1 7 58 
11702 367 1975 2 18 20 5 13 5 21 1 18 2 14 0 0 5 12 0 0 29 21 0 0 0 0 0 0 4 13 1 14 4 20 0 0 27 
11702 367 1975 3 22 23 2 9 2 26 0 0 0 0 0 0 3 15 1 25 31 21 1 14 3 19 0 0 1 18 0 0 2 23 1 13 30 
11702 367 1975 4 12 18 7 19 4 15 1 25 4 15 4 18 4 15 18 24 8 15 0 0 2 9 1 18 0 0 0 0 1 11 3 18 29 
11702 367 1975 5 10 22 3 17 12 17 0 0 2 16 0 0 10 23 6 19 28 25 1 14 3 11 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 24 
11702 367 1975 6 9 16 0 0 2 9 0 0 2 14 0 0 4 18 1 16 39 20 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 2 10 38 
11702 367 1975 7 4 13 1 29 3 17 3 13 4 12 2 20 9 17 17 21 22 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 
11702 367 1975 8 13 20 0 0 4 10 0 0 10 17 1 25 6 24 4 18 24 27 0 0 5 14 0 0 3 20 0 0 1 7 0 0 28 
11702 367 1975 9 19 15 0 0 3 14 1 18 0 0 1 9 8 14 1 13 33 19 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
11702 367 1975 10 10 12 1 22 2 16 1 11 1 11 3 9 4 10 10 16 12 20 0 0 0 0 2 13 2 9 0 0 1 11 2 15 48 
11702 367 1975 11 9 13 2 17 0 0 0 0 2 8 1 18 0 0 3 8 7 12 0 0 1 14 0 0 1 4 0 0 1 7 1 11 71 
11702 367 1975 12 23 15 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 7 18 1 32 1 7 0 0 1 11 1 11 0 0 7 14 56 
11702 367 1976 1 6 22 1 8 5 22 0 0 2 15 2 11 0 0 1 14 10 17 0 0 3 16 0 0 3 13 0 0 1 11 0 0 65 
11702 367 1976 2 13 21 1 29 2 18 2 17 5 13 0 0 1 4 13 15 11 15 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 1 22 49 
11702 367 1976 3 8 25 4 17 1 7 0 0 6 12 8 14 9 15 14 16 8 18 2 11 0 0 1 11 2 11 0 0 0 0 1 11 37 
11702 367 1976 4 18 21 6 17 5 14 0 0 2 14 3 17 6 13 8 19 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 32 
11702 367 1976 5 10 17 1 14 2 16 3 15 5 16 6 16 2 15 14 18 13 16 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 4 1 11 40 
11702 367 1976 6 9 21 6 24 1 14 1 18 4 15 3 17 0 0 16 27 20 19 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 38 
11702 367 1976 7 3 10 0 0 2 21 0 0 4 20 0 0 3 18 4 15 26 25 0 0 3 12 0 0 10 15 0 0 10 19 0 0 34 
11702 367 1976 8 8 15 0 0 1 36 0 0 3 14 5 22 8 23 10 18 14 16 1 14 0 0 2 18 2 17 0 0 3 8 2 11 41 
11702 367 1976 9 3 22 1 14 1 14 2 13 2 13 4 13 9 22 19 17 13 16 1 11 0 0 0 0 2 15 0 0 1 7 1 11 39 
11702 367 1976 10 12 18 1 18 0 0 0 0 3 10 1 7 3 18 11 16 15 21 0 0 2 15 0 0 1 18 1 11 0 0 1 11 48 
11702 367 1976 11 3 13 1 18 0 0 0 0 1 11 0 0 1 18 7 14 11 23 1 11 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 2 16 71 
11702 367 1976 12 4 17 0 0 3 37 0 0 1 18 0 0 12 17 0 0 20 22 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0 2 11 2 16 48 
11702 367 1977 1 16 23 2 15 0 0 2 9 1 11 1 11 0 0 5 17 13 20 0 0 0 0 0 0 2 13 2 15 1 11 3 12 51 
11702 367 1977 2 2 15 0 0 0 0 1 11 4 16 2 9 2 17 7 16 23 20 5 13 1 29 1 7 2 22 0 0 0 0 2 13 46 
11702 367 1977 3 2 18 2 17 1 14 2 7 4 16 2 11 11 13 15 23 14 20 0 0 0 0 1 7 1 7 1 25 2 15 3 16 38 
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11702 367 1977 4 8 25 2 34 1 11 1 11 3 11 4 16 8 16 20 20 9 22 1 11 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 11 40 
11702 367 1977 5 18 23 5 12 2 20 2 13 4 22 1 7 4 20 14 23 10 20 1 4 1 11 0 0 0 0 1 11 1 18 3 18 31 
11702 367 1977 6 16 14 2 16 2 16 2 15 7 16 4 18 7 15 4 25 16 16 1 30 1 25 0 0 1 14 2 9 0 0 3 14 31 
11702 367 1977 7 12 20 3 18 2 13 2 9 3 19 6 15 9 19 12 20 13 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 6 13 30 
11702 367 1977 8 12 19 0 0 3 19 0 0 5 16 0 0 26 25 0 0 15 18 0 0 1 8 0 0 1 12 0 0 2 30 0 0 34 
11702 367 1977 9 8 13 2 18 1 7 2 11 2 15 3 10 9 13 17 13 9 12 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 46 
11702 367 1977 10 4 12 0 0 1 12 0 0 6 16 0 0 28 15 3 19 14 20 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0 1 16 1 20 39 
11702 367 1977 11 13 13 0 0 1 11 1 11 1 4 3 10 0 0 4 18 11 18 2 20 0 0 1 11 0 0 1 7 1 11 7 16 52 
11702 367 1977 12 14 15 1 11 2 15 0 0 0 0 0 0 1 11 5 12 11 20 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 4 12 60 
11702 367 1978 1 4 30 0 0 0 0 0 0 3 13 1 7 0 0 3 23 8 25 0 0 2 15 0 0 2 20 2 16 0 0 2 13 72 
11702 367 1978 2 5 14 2 18 1 12 1 12 4 15 2 12 4 25 2 24 13 22 0 0 1 8 2 30 4 25 2 10 1 16 0 0 54 
11702 367 1978 3 10 23 1 22 0 0 2 16 9 19 3 11 3 10 14 20 6 18 3 22 1 54 1 7 0 0 1 11 0 0 3 14 42 
11702 367 1978 4 17 24 0 0 6 15 0 0 2 12 1 11 18 20 2 38 14 16 0 0 0 0 0 0 2 26 0 0 5 26 2 18 30 
11702 367 1978 5 13 25 0 0 1 11 2 9 8 14 1 25 7 18 10 24 11 16 3 12 1 11 1 11 1 7 1 11 0 0 5 16 34 
11702 367 1978 6 17 19 6 20 1 14 0 0 6 11 6 14 11 22 11 25 10 21 0 0 0 0 0 0 3 25 2 22 0 0 0 0 28 
11702 367 1978 7 11 15 2 8 4 12 2 11 5 15 5 14 10 16 18 16 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 
11702 367 1978 8 5 13 2 10 4 13 0 0 3 10 2 9 19 12 9 11 17 12 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 37 
11702 367 1978 9 1 7 1 7 0 0 4 10 6 10 7 9 3 12 6 12 22 10 1 11 1 7 0 0 1 7 1 4 0 0 0 0 46 
11702 367 1978 10 13 20 0 0 1 8 0 0 1 10 2 12 9 10 0 0 11 12 0 0 1 6 0 0 2 9 0 0 0 0 1 12 59 
11702 367 1978 11 8 16 0 0 1 14 0 0 1 11 1 11 4 15 8 13 7 14 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 3 25 7 29 59 
11702 367 1978 12 12 11 1 16 1 16 0 0 3 17 0 0 6 16 1 20 22 19 0 0 2 20 2 18 4 12 2 12 3 8 2 16 38 
11702 367 1979 1 23 16 4 15 3 11 1 11 2 15 3 16 3 11 2 20 8 19 2 20 0 0 1 18 4 13 1 17 0 0 2 13 40 
11702 367 1979 2 13 22 0 0 5 13 0 0 1 20 0 0 10 12 1 11 15 22 0 0 5 13 0 0 5 16 0 0 6 14 0 0 39 
11702 367 1979 3 5 22 1 14 1 18 1 14 4 14 0 0 6 14 10 20 14 19 5 19 2 13 2 13 2 16 0 0 1 14 1 18 43 
11702 367 1979 4 12 18 1 8 6 13 0 0 6 16 3 15 3 12 24 18 6 18 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 1 20 3 23 32 
11702 367 1979 5 11 16 3 19 0 0 2 11 4 13 2 14 10 14 20 24 15 18 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
11702 367 1979 6 8 12 7 14 6 14 0 0 7 13 8 14 7 15 13 18 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 18 1 12 31 
11702 367 1979 7 3 18 1 11 0 0 0 0 5 12 1 11 14 18 16 20 25 18 0 0 0 0 0 0 1 18 0 0 0 0 1 32 32 
11702 367 1979 8 14 17 1 12 2 11 0 0 6 16 8 17 15 23 15 21 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 
11702 367 1979 9 7 16 2 14 2 15 2 13 9 12 9 12 8 14 13 12 6 14 1 14 0 0 0 0 2 11 0 0 6 10 1 7 32 
11702 367 1979 10 5 16 1 32 0 0 0 0 4 10 2 15 2 17 13 18 16 17 2 31 1 11 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 52 
11702 367 1979 11 7 13 2 17 2 15 0 0 1 7 0 0 3 11 6 12 7 9 0 0 1 11 0 0 1 7 2 11 1 22 0 0 67 
11702 367 1979 12 8 24 2 20 1 11 2 13 2 9 1 18 0 0 1 11 11 13 0 0 0 0 0 0 4 13 1 22 1 14 2 17 63 
11702 367 1980 1 23 20 6 22 0 0 1 11 1 10 0 0 1 18 1 7 14 14 4 23 0 0 2 20 2 18 0 0 1 7 1 7 42 
11702 367 1980 2 6 11 3 12 2 13 1 14 1 11 3 12 2 13 11 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 2 11 1 11 49 
11702 367 1980 3 8 16 2 17 0 0 1 7 4 10 11 14 8 15 13 14 13 14 2 15 2 11 1 25 3 10 0 0 1 29 1 7 30 
11702 367 1980 4 13 22 6 15 2 14 1 11 6 17 6 15 6 16 9 13 12 16 2 7 0 0 1 11 2 9 0 0 1 11 1 18 32 
11702 367 1980 5 6 14 2 24 1 18 1 14 5 12 9 16 2 16 15 15 15 16 1 18 1 11 1 18 2 8 2 13 0 0 2 9 33 
11702 367 1980 6 11 15 6 12 6 15 2 13 1 11 4 14 6 14 9 19 17 19 1 18 2 23 0 0 0 0 0 0 2 11 0 0 33 
11702 367 1980 7 4 17 0 0 4 16 1 18 3 10 6 14 6 16 16 20 24 17 0 0 1 7 0 0 1 11 0 0 0 0 1 11 31 
11702 367 1980 8 3 14 1 7 2 11 3 15 4 13 6 13 6 16 25 17 14 16 1 14 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 2 11 30 
11702 367 1980 9 6 12 0 0 2 13 1 7 4 14 1 11 3 22 18 17 26 14 2 11 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 7 34 
11702 367 1980 10 9 15 1 18 2 9 0 0 0 0 4 10 2 7 8 18 15 17 0 0 1 14 1 4 0 0 1 18 1 18 0 0 55 
11702 367 1980 11 16 21 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 7 15 6 14 2 15 0 0 1 11 1 11 1 4 1 32 3 23 54 
11702 367 1980 12 12 23 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 13 4 15 1 7 0 0 0 0 1 7 0 0 1 11 3 12 68 
11702 367 1981 1 14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 4 12 5 12 1 11 0 0 0 0 1 11 1 11 0 0 1 11 71 
11702 367 1981 2 8 15 1 36 4 12 0 0 0 0 1 7 1 11 6 11 18 14 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 1 14 57 
11702 367 1981 3 6 11 3 18 2 13 1 18 4 11 3 8 9 10 17 19 13 17 0 0 1 7 2 15 1 18 0 0 2 16 2 17 32 
11702 367 1981 4 19 16 7 20 3 10 0 0 1 4 3 17 1 18 10 17 12 16 1 11 1 7 0 0 0 0 0 0 1 11 2 13 38 
11702 367 1981 5 8 15 2 16 1 28 3 9 3 17 3 16 4 19 15 18 24 19 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 1 12 34 
11702 367 1981 6 8 16 2 12 3 11 0 0 3 9 6 19 3 15 13 20 21 19 1 12 0 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 38 
11702 367 1981 7 4 15 0 0 2 11 0 0 3 11 5 14 6 13 18 15 20 13 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 2 6 1 11 34 
11702 367 1981 8 9 12 4 18 0 0 0 0 5 12 3 12 5 12 19 15 14 14 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 1 4 0 0 37 
11702 367 1981 9 2 13 2 18 0 0 0 0 0 0 7 11 6 13 19 18 12 19 0 0 2 18 1 25 1 7 0 0 0 0 1 11 47 
11702 367 1981 10 5 12 2 11 0 0 2 7 3 10 2 13 4 17 12 13 11 16 1 14 1 11 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 55 
11702 367 1981 11 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 7 10 7 15 1 22 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 78 
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11702 367 1981 12 4 16 1 18 1 7 1 18 2 9 0 0 0 0 3 10 13 22 4 23 3 23 2 13 0 0 3 20 0 0 0 0 61 
11702 367 1982 1 13 22 1 18 2 15 2 24 2 16 1 25 2 20 4 13 5 18 0 0 0 0 0 0 1 14 1 11 0 0 1 22 63 
11702 367 1982 2 11 19 4 9 0 0 2 9 1 14 0 0 1 11 6 9 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 56 
11702 367 1982 3 12 19 5 18 3 21 0 0 5 11 3 12 8 11 4 20 18 17 1 18 0 0 0 0 1 11 1 7 3 19 2 24 32 
11702 367 1982 4 6 14 2 15 4 21 1 14 0 0 7 11 3 13 16 15 22 14 2 7 0 0 0 0 0 0 3 12 0 0 1 11 32 
11702 367 1982 5 4 22 4 13 1 14 0 0 1 11 2 13 4 14 26 19 13 14 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 41 
11702 367 1982 6 8 14 1 7 3 9 4 12 8 11 4 12 9 17 20 19 12 17 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 26 
11702 367 1982 7 12 18 5 17 1 14 6 11 3 15 8 15 3 15 17 17 13 14 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 2 9 0 0 28 
11702 367 1982 8 13 16 1 7 1 11 3 13 1 11 1 7 6 13 20 18 10 22 1 11 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 2 13 39 
11702 367 1982 9 6 24 4 16 3 19 0 0 6 12 3 10 7 17 14 15 16 16 1 18 1 32 2 16 1 18 1 11 0 0 0 0 34 
11702 367 1982 10 20 15 3 22 2 7 0 0 1 18 2 11 3 16 5 15 10 19 0 0 0 0 1 32 3 13 2 13 2 11 4 13 40 
11702 367 1982 11 7 14 1 7 0 0 0 0 2 9 0 0 3 19 6 12 16 14 2 13 0 0 0 0 1 11 1 11 0 0 0 0 61 
11702 367 1982 12 10 14 1 14 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 3 11 6 15 2 27 1 36 1 7 2 9 2 13 1 11 5 14 62 
11702 367 1983 1 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 7 2 8 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 
11702 367 1983 2 11 15 4 8 1 11 2 7 1 11 1 7 0 0 7 12 15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 4 9 1 22 50 
11702 367 1983 3 3 13 2 20 1 14 2 8 5 10 6 10 6 10 12 14 11 15 1 11 1 11 1 4 0 0 0 0 2 9 2 9 43 
11702 367 1983 4 2 9 3 11 2 13 1 11 1 4 4 14 2 9 14 15 30 23 3 15 3 17 4 13 2 9 1 4 1 7 2 4 21 
11702 367 1983 5 9 11 1 7 2 11 1 7 6 14 4 16 2 14 9 15 32 20 2 24 1 14 4 18 0 0 0 0 2 9 0 0 24 
11702 367 1983 6 8 14 6 13 1 14 2 13 3 10 6 17 1 18 9 18 33 16 2 14 0 0 2 6 2 7 1 7 1 11 0 0 22 
11702 367 1983 7 9 12 3 6 0 0 1 11 4 14 4 14 6 14 14 15 33 17 2 9 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 7 20 
11702 367 1983 8 5 12 5 12 2 15 2 9 3 17 3 16 2 9 13 16 24 17 3 11 0 0 1 4 2 7 0 0 1 7 6 8 26 
11702 367 1983 9 2 14 8 13 0 0 4 15 7 12 0 0 0 0 17 12 29 18 1 11 0 0 1 4 1 7 0 0 1 7 0 0 29 
11702 367 1983 10 4 10 4 14 1 18 3 15 3 7 2 11 1 11 10 10 26 13 3 13 2 6 4 5 1 7 0 0 0 0 3 7 31 
11702 367 1983 11 21 8 10 11 1 7 4 13 1 11 1 11 1 7 6 7 9 8 1 7 0 0 1 7 2 7 0 0 0 0 3 7 38 
11702 367 1983 12 8 8 4 13 1 14 2 7 3 4 0 0 2 6 3 16 8 9 4 17 2 11 6 13 3 15 2 6 2 6 4 10 44 
11702 367 1984 1 6 11 2 9 0 0 2 6 5 10 2 9 2 9 6 7 14 11 6 17 0 0 0 0 5 8 2 6 0 0 6 8 39 
11702 367 1984 2 16 25 8 18 2 4 3 10 3 5 6 7 5 6 8 10 7 9 2 4 2 13 2 6 3 4 2 7 0 0 2 4 26 
11702 367 1984 3 11 16 5 23 5 12 1 7 2 20 1 4 2 13 12 11 16 14 5 14 1 36 4 18 0 0 1 4 1 7 5 8 26 
11702 367 1984 4 8 12 8 15 2 13 8 11 4 14 6 11 0 0 13 16 22 15 4 9 1 18 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 22 
11702 367 1984 5 14 13 8 18 0 0 2 11 2 9 9 9 2 15 14 14 20 21 5 20 0 0 1 7 0 0 0 0 2 13 1 7 19 
11702 367 1984 6 10 8 7 13 3 5 1 14 2 6 6 12 1 14 14 17 27 13 2 9 2 16 1 4 1 4 2 9 0 0 3 7 17 
11702 367 1984 7 11 9 5 13 0 0 4 4 8 12 3 17 5 12 14 15 29 17 5 15 2 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
11702 367 1984 8 4 10 6 15 0 0 4 13 1 11 2 13 2 8 17 16 27 13 2 18 0 0 1 7 2 7 2 4 2 7 2 9 24 
11702 367 1984 9 7 10 4 9 2 13 1 11 3 8 9 10 2 6 16 13 18 12 6 9 0 0 6 5 6 7 2 6 0 0 0 0 19 
11702 367 1984 10 12 8 4 12 1 13 1 4 4 6 4 6 2 9 9 14 20 15 2 11 3 6 4 11 5 7 1 7 0 0 0 0 26 
11702 367 1984 11 16 12 6 10 2 13 2 6 4 7 2 18 4 9 10 10 12 17 4 12 0 0 6 9 7 6 1 4 1 11 1 4 21 
11702 367 1985 1 15 9 8 16 2 13 3 8 4 5 1 14 3 5 1 11 13 11 4 19 0 0 3 13 5 7 6 7 2 7 1 7 27 
11702 367 1985 2 17 10 7 10 2 6 1 7 1 4 4 8 0 0 8 16 17 8 2 11 1 22 5 12 2 6 1 4 0 0 2 7 29 
11702 367 1985 3 16 17 6 13 5 13 2 20 3 5 2 8 2 13 5 13 18 18 4 21 0 0 2 9 5 5 3 5 2 6 9 12 13 
11702 367 1985 4 8 14 7 19 2 13 2 16 9 8 3 12 7 19 12 18 22 20 0 0 0 0 3 17 6 16 2 7 0 0 1 11 16 
11702 367 1985 5 5 12 6 13 6 11 3 6 4 11 1 4 0 0 22 15 18 15 9 11 0 0 2 6 2 6 0 0 1 7 6 6 13 
11702 367 1985 6 4 15 4 15 10 9 6 12 7 7 3 10 7 10 19 15 23 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 3 4 12 
11702 367 1985 7 6 9 6 15 1 7 1 14 2 8 3 8 2 16 14 17 40 17 0 0 0 0 1 11 3 5 0 0 0 0 2 13 17 
11702 367 1985 8 2 9 5 14 0 0 2 15 3 12 3 12 3 22 22 18 30 18 2 8 1 7 2 6 0 0 0 0 0 0 1 4 23 
11702 367 1985 9 3 6 1 22 4 11 2 17 3 10 2 6 6 11 21 12 20 11 3 7 0 0 0 0 3 4 1 4 0 0 2 9 27 
11702 367 1985 10 9 19 9 10 4 13 2 11 1 11 4 8 3 8 8 10 22 15 0 0 1 4 2 4 3 5 6 6 1 4 1 18 24 
11702 367 1985 11 20 11 16 11 0 0 2 9 3 5 2 6 1 4 3 4 10 10 2 25 1 11 3 12 6 6 2 9 0 0 1 7 27 
11702 367 1985 12 5 8 6 11 0 0 1 4 0 0 1 4 1 4 5 8 16 14 2 17 2 24 2 6 9 7 5 7 1 11 1 4 41 
11702 367 1986 1 8 25 4 7 4 11 1 11 1 4 1 4 0 0 6 10 12 12 1 11 1 11 4 13 3 5 8 7 0 0 3 13 42 
11702 367 1986 2 13 13 8 7 5 6 2 11 1 7 1 11 1 4 8 11 10 10 1 11 0 0 11 17 2 6 1 7 0 0 1 7 33 
11702 367 1986 3 9 19 9 18 4 15 1 11 1 15 5 8 3 12 15 12 18 15 0 0 3 17 0 0 1 7 1 7 0 0 2 7 27 
11702 367 1986 4 11 11 7 19 2 13 1 7 2 9 8 14 2 9 10 16 20 20 8 13 3 15 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 24 
11702 367 1986 5 8 10 2 11 3 13 2 11 6 10 3 13 4 14 13 15 28 17 1 11 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 27 
11702 367 1986 7 2 16 1 16 5 9 0 0 1 14 2 5 3 5 19 14 30 13 2 11 2 8 3 3 3 11 0 0 0 0 0 0 25 
11702 367 1986 8 15 11 2 15 2 9 2 7 2 11 8 13 2 20 19 21 23 18 2 16 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 1 11 20 
11702 367 1986 10 19 12 8 11 2 7 0 0 3 5 4 11 3 8 4 8 13 10 2 11 0 0 1 4 1 4 2 7 3 7 3 5 30 
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11702 367 1986 11 13 13 7 11 2 7 0 0 2 8 2 5 0 0 9 10 13 11 1 22 1 7 2 4 7 6 1 4 0 0 4 10 34 
11702 367 1986 12 8 15 4 6 4 10 0 0 3 5 0 0 0 0 2 4 12 10 8 11 0 0 2 4 9 7 4 8 0 0 2 7 42 
11702 367 1987 1 23 13 11 11 1 4 2 9 9 5 1 7 0 0 1 14 5 7 0 0 1 14 1 7 1 4 2 4 1 11 0 0 41 
11702 367 1987 2 6 8 18 11 0 0 1 4 6 8 1 7 1 7 14 7 13 11 2 6 2 6 1 4 2 6 0 0 1 7 1 7 29 
11702 367 1987 4 6 11 7 12 2 23 1 7 2 7 7 14 3 11 10 13 26 14 8 15 2 13 0 0 2 6 1 7 0 0 0 0 23 
11702 367 1987 5 8 11 4 8 2 11 0 0 3 11 5 12 3 4 15 9 27 16 9 10 1 7 0 0 0 0 2 13 0 0 1 4 19 
11702 367 1987 6 7 8 6 12 0 0 0 0 4 12 4 10 6 16 21 16 19 16 8 9 4 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 
11702 367 1987 7 10 8 6 6 2 4 3 15 4 9 3 10 1 7 13 12 26 14 1 4 1 11 3 12 1 7 2 7 1 4 0 0 22 
11702 367 1987 8 14 14 4 7 0 0 3 11 5 12 6 13 2 17 9 13 27 15 2 13 2 11 0 0 2 6 1 4 1 11 0 0 20 
11702 367 1987 9 3 11 4 11 2 13 0 0 3 9 3 12 3 6 12 11 27 11 6 12 2 13 2 22 1 4 1 7 1 7 2 11 26 
11702 367 1987 10 13 9 8 11 1 4 0 0 4 8 0 0 1 4 1 54 12 19 14 17 1 4 1 7 4 6 5 8 0 0 4 6 30 
11702 367 1987 11 14 10 11 12 6 10 0 0 2 4 2 6 0 0 5 6 5 12 4 5 1 25 1 7 7 6 4 7 1 4 1 4 36 
11702 367 1987 12 15 12 13 11 0 0 0 0 2 9 1 25 3 6 3 7 10 7 4 15 0 0 0 0 3 10 3 7 0 0 3 5 39 
11702 367 1988 1 11 8 6 10 3 13 3 8 1 4 2 6 0 0 1 29 11 12 4 13 0 0 2 27 5 11 5 9 0 0 6 9 38 
11702 367 1988 2 8 14 11 14 5 10 1 7 6 9 3 12 2 6 6 11 14 15 5 15 0 0 1 25 8 8 1 4 1 7 2 13 25 
11702 367 1988 3 5 13 12 26 3 9 0 0 1 4 5 11 0 0 13 11 26 13 2 13 1 7 1 11 2 11 3 5 0 0 1 11 24 
11702 367 1988 4 6 13 7 21 3 7 3 10 5 9 0 0 3 16 10 15 28 16 5 16 2 11 0 0 5 5 1 18 0 0 1 4 20 
11702 367 1988 8 2 9 3 15 1 22 4 8 0 0 1 7 4 9 9 17 43 19 3 6 1 7 0 0 2 4 0 0 0 0 1 4 24 
11702 367 1988 9 6 11 7 20 1 11 3 13 5 7 6 10 3 8 13 10 23 13 7 16 0 0 1 7 0 0 2 13 0 0 1 7 22 
11702 367 1988 10 11 18 6 12 2 8 2 11 1 7 3 6 0 0 8 11 17 12 10 14 0 0 6 9 3 4 2 7 0 0 1 7 25 
11702 367 1988 11 5 9 8 7 2 11 9 15 3 7 5 5 1 22 1 4 5 14 1 7 2 16 3 11 5 5 7 5 0 0 2 9 40 
11702 367 1988 12 9 14 8 12 3 16 4 16 0 0 5 7 0 0 1 7 10 8 0 0 2 9 3 5 8 8 4 8 0 0 3 19 40 
11702 367 1989 1 3 7 1 7 3 11 8 13 10 5 3 4 0 0 4 5 4 8 1 4 3 12 4 9 9 7 2 7 0 0 4 8 40 
11702 367 1989 2 1 14 4 10 4 18 7 14 8 13 5 7 0 0 5 10 11 16 7 12 4 12 10 11 8 12 0 0 0 0 1 7 26 
11702 367 1989 3 8 14 10 16 3 8 10 16 4 7 4 8 1 7 6 11 23 16 8 12 1 4 2 6 0 0 1 4 0 0 0 0 19 
11702 367 1989 4 10 16 9 11 3 12 3 12 1 7 4 11 1 22 8 13 28 16 4 11 0 0 0 0 1 7 4 8 0 0 2 7 20 
11702 367 1989 5 3 11 9 18 3 12 2 6 3 7 3 10 3 7 8 16 33 17 5 15 0 0 2 4 1 7 1 7 0 0 0 0 23 
11702 367 1989 6 6 10 3 11 3 17 4 14 6 7 3 16 1 11 9 14 32 17 6 12 2 13 2 7 1 7 1 4 0 0 0 0 20 
11702 367 1989 7 4 13 12 10 1 7 5 14 3 7 2 11 1 14 11 17 34 17 5 11 0 0 0 0 3 4 1 4 1 7 1 4 14 
11702 367 1989 8 4 15 4 8 2 7 2 6 1 7 1 7 1 18 12 16 35 17 4 13 1 11 1 4 2 6 2 6 1 11 1 11 24 
11702 367 1989 9 12 12 11 23 1 7 5 7 2 11 4 10 5 19 10 11 15 14 6 16 1 4 0 0 1 4 6 6 1 7 2 8 17 
11702 367 1989 10 2 20 5 13 2 20 3 10 6 6 8 9 2 6 8 7 24 13 0 0 1 7 0 0 4 7 1 4 0 0 1 7 32 
11702 367 1989 11 6 4 2 11 2 8 18 8 3 7 3 6 2 3 3 6 13 11 2 16 0 0 7 10 6 4 3 3 0 0 3 5 26 
11702 367 1989 12 3 9 4 10 3 13 22 12 5 5 2 6 0 0 2 8 5 17 4 16 3 26 11 27 2 9 5 17 1 7 2 8 24 
11702 367 1990 1 2 7 9 12 4 9 8 11 3 4 1 7 1 18 1 8 3 9 2 9 6 21 6 12 3 5 2 7 1 7 1 7 45 
11702 367 1990 2 2 7 1 4 0 0 5 9 6 10 10 8 0 0 2 7 7 12 2 10 4 6 16 11 7 10 5 7 0 0 0 0 33 
11702 367 1990 4 6 11 11 15 1 18 4 11 1 14 0 0 4 17 6 14 24 16 7 11 2 11 2 7 0 0 2 9 1 7 3 7 24 
11702 367 1990 6 3 16 4 8 2 9 3 11 3 14 2 11 2 14 9 14 38 17 2 11 1 18 0 0 1 11 1 4 0 0 1 11 26 
11702 367 1990 7 4 7 2 15 1 11 1 11 4 11 2 11 4 14 15 14 28 16 6 13 1 7 1 4 1 4 1 4 0 0 2 4 25 
11702 367 1990 8 2 15 2 6 1 7 3 11 4 6 0 0 3 9 12 16 28 16 4 7 1 14 1 7 1 14 2 6 0 0 2 6 32 
11702 367 1990 9 4 8 8 8 2 6 4 8 1 4 3 10 0 0 11 8 24 14 2 7 3 13 1 25 3 6 1 4 0 0 2 6 28 
11702 367 1990 10 5 13 4 18 5 17 11 12 3 5 5 11 0 0 1 18 3 12 3 14 9 11 16 13 4 6 0 0 0 0 2 3 27 
11702 367 1990 11 2 6 1 18 2 17 9 8 8 5 4 7 0 0 1 11 3 5 3 13 4 8 11 9 2 6 9 8 0 0 1 11 38 
11702 367 1990 12 12 11 4 10 5 12 2 6 5 10 2 4 0 0 0 0 5 13 1 22 1 7 2 6 7 5 3 7 1 7 3 8 45 
11702 367 1991 1 4 15 6 13 4 15 13 15 0 0 5 6 0 0 1 11 1 7 4 10 1 4 3 4 5 5 4 5 0 0 1 7 45 
11702 367 1991 2 0 0 7 11 4 16 20 14 6 8 8 9 0 0 5 11 2 9 2 27 5 13 8 15 6 9 1 4 0 0 0 0 25 
11702 367 1991 3 5 18 6 9 4 17 16 20 5 7 6 17 1 11 4 14 6 10 3 11 5 19 5 14 2 6 3 7 0 0 2 5 23 
11702 367 1991 5 4 16 5 18 5 21 9 12 6 10 4 14 0 0 5 11 19 15 5 15 1 11 10 14 0 0 2 6 0 0 1 11 22 
11702 367 1991 6 4 11 9 12 3 16 1 14 4 11 4 15 1 11 3 12 32 20 10 18 1 11 1 11 1 25 0 0 0 0 0 0 23 
11702 367 1991 7 2 13 10 11 0 0 3 6 2 12 0 0 1 22 15 16 39 18 4 14 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 4 22 
11702 367 1991 8 8 8 8 14 4 13 1 11 2 13 9 13 2 4 12 14 28 16 4 12 1 7 2 4 1 4 1 7 0 0 1 7 16 
11702 367 1991 9 4 12 1 7 7 14 1 4 6 12 22 11 3 11 0 0 19 16 2 11 3 14 1 4 2 17 2 11 1 7 2 8 22 
11702 367 1991 10 8 7 9 12 9 15 4 14 4 12 5 8 3 7 0 0 5 17 4 11 1 7 5 5 2 4 3 6 1 7 1 11 34 
11702 367 1991 11 2 9 1 14 3 13 10 11 3 4 6 13 1 7 0 0 0 0 7 13 4 7 13 16 6 8 3 6 0 0 0 0 39 
11702 367 1991 12 2 8 4 8 9 9 14 12 12 9 8 6 2 9 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 1 14 6 6 0 0 2 6 35 
11702 367 1992 1 1 11 4 23 11 15 16 14 2 11 3 9 1 7 0 0 2 5 1 11 5 10 11 15 5 12 5 7 0 0 0 0 31 
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11702 367 1992 2 6 9 1 18 5 13 14 12 2 8 13 9 2 7 0 0 10 12 1 8 1 4 9 11 1 7 2 7 0 0 0 0 32 
11702 367 1992 3 7 17 2 9 2 10 8 15 7 7 10 8 3 8 0 0 8 13 5 11 7 22 10 12 2 4 9 7 1 7 0 0 21 
11702 367 1992 4 2 9 0 0 6 15 10 14 4 16 19 12 2 9 0 0 14 18 6 15 1 7 8 15 3 10 1 4 1 11 0 0 22 
11702 367 1992 5 2 12 3 12 6 13 6 15 1 11 14 12 4 12 0 0 28 13 5 12 5 16 1 4 1 4 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 1992 6 3 12 6 12 1 29 4 13 1 7 18 13 3 16 0 0 22 13 2 16 1 11 6 9 2 7 3 9 0 0 2 9 24 
11702 367 1992 7 2 7 2 7 5 9 5 7 5 9 10 15 6 10 0 0 14 14 5 13 5 12 9 13 1 7 1 4 1 7 0 0 27 
11702 367 1992 8 6 15 3 12 2 11 0 0 1 11 9 12 3 14 0 0 29 15 9 14 2 9 1 18 1 22 0 0 0 0 0 0 33 
11702 367 1992 9 6 9 3 13 0 0 3 13 3 12 18 12 3 8 0 0 14 13 3 17 3 22 3 9 3 10 4 11 1 4 0 0 30 
11702 367 1992 10 1 18 10 12 3 11 9 10 4 8 11 9 2 11 0 0 3 12 1 11 3 12 5 10 4 8 9 10 0 0 0 0 34 
11702 367 1992 11 1 11 2 11 2 6 3 10 3 7 3 6 2 9 3 6 4 7 2 18 4 7 4 6 4 6 2 7 0 0 1 4 56 
11702 367 1992 12 1 18 8 12 5 10 12 12 4 16 4 8 2 7 0 0 1 4 4 12 1 14 10 12 3 5 9 15 1 4 0 0 34 
11702 367 1993 1 0 0 3 8 11 10 3 8 1 4 6 4 0 0 0 0 0 0 5 13 2 8 4 13 2 8 0 0 0 0 0 0 61 
11702 367 1993 2 11 10 7 14 10 19 17 16 1 4 1 11 0 0 4 5 8 8 1 7 0 0 0 0 1 4 1 22 0 0 2 9 36 
11702 367 1993 3 2 11 1 4 4 19 5 20 5 15 4 12 1 11 3 6 8 13 1 11 1 7 10 17 2 10 0 0 0 0 2 12 49 
11702 367 1993 4 3 5 3 7 4 17 8 13 10 10 7 10 0 0 3 13 17 19 4 21 3 19 11 6 2 11 1 4 1 7 1 7 20 
11702 367 1993 5 9 9 4 12 0 0 5 12 3 8 10 10 4 12 8 12 16 20 15 15 1 18 1 7 2 9 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 1993 6 1 25 8 9 4 10 2 15 4 12 3 9 0 0 7 14 28 16 17 15 1 14 1 4 0 0 1 4 0 0 1 11 21 
11702 367 1993 7 3 10 10 13 4 15 11 13 6 9 2 16 3 15 4 15 28 19 6 19 2 6 2 7 1 4 0 0 0 0 0 0 16 
11702 367 1993 8 4 10 3 11 3 13 1 18 1 18 1 14 5 13 5 11 25 17 15 16 1 6 1 7 2 13 2 6 0 0 1 4 28 
11702 367 1993 9 1 11 4 17 4 15 4 17 2 9 3 13 3 7 3 8 16 16 11 17 4 18 2 20 6 22 3 7 1 7 0 0 30 
11702 367 1993 10 9 9 13 15 1 7 2 15 5 5 2 4 2 9 2 11 5 15 9 18 5 13 12 15 2 12 2 20 0 0 3 7 25 
11702 367 1993 11 9 8 16 9 7 13 6 7 1 4 1 7 0 0 2 7 7 11 8 9 0 0 2 7 4 5 3 4 0 0 6 6 29 
11702 367 1993 12 4 8 3 5 1 4 0 0 4 6 3 7 1 4 3 5 13 9 6 7 3 6 2 6 1 11 4 6 2 4 4 13 43 
11702 367 1994 1 4 7 5 14 4 22 1 7 2 6 2 6 0 0 3 4 8 8 12 12 1 25 3 7 2 16 1 4 1 14 3 8 46 
11702 367 1994 2 7 9 10 11 6 10 4 11 1 7 4 11 1 11 2 9 17 14 15 14 2 22 0 0 4 8 2 6 1 4 0 0 24 
11702 367 1994 3 0 0 3 8 4 12 0 0 1 18 0 0 3 7 5 7 26 12 11 12 4 7 1 7 0 0 4 8 1 7 1 7 34 
11702 367 1994 4 9 13 10 16 1 14 6 19 4 9 1 14 1 25 7 11 20 15 7 15 1 18 3 5 1 7 0 0 0 0 2 8 27 
11702 367 1994 5 0 0 1 11 3 11 6 9 1 7 4 18 4 10 11 10 29 17 12 22 3 13 2 13 1 22 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 1994 6 2 13 3 15 4 20 2 13 6 14 2 11 1 18 10 13 24 17 21 16 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 1994 7 1 11 2 15 2 11 1 7 0 0 2 13 2 11 3 14 43 18 13 17 1 7 1 14 0 0 1 4 0 0 0 0 27 
11702 367 1994 8 1 22 4 9 0 0 5 12 4 9 4 16 2 11 8 17 32 18 10 15 2 20 2 16 1 7 0 0 0 0 1 4 23 
11702 367 1994 9 8 9 11 15 6 14 3 14 4 13 1 18 2 11 4 13 19 22 13 19 2 13 2 9 0 0 1 7 0 0 2 6 20 
11702 367 1994 11 8 8 6 8 2 6 1 11 2 6 0 0 0 0 1 7 14 13 8 11 3 13 7 13 2 4 2 6 0 0 1 4 42 
11702 367 1994 12 0 0 5 14 0 0 1 7 1 7 0 0 1 7 0 0 12 9 11 12 0 0 0 0 2 22 2 6 1 7 4 8 59 
11702 367 1995 1 6 26 6 17 1 4 3 9 1 4 2 4 1 4 4 6 12 12 11 16 1 25 2 7 4 17 3 8 1 18 2 7 38 
11702 367 1995 2 6 11 7 17 0 0 1 11 1 11 1 11 1 14 4 6 21 12 4 11 1 4 1 22 4 6 5 9 0 0 2 9 40 
11702 367 1995 3 8 12 5 30 4 14 5 20 3 6 4 10 3 7 10 11 26 13 1 11 0 0 0 0 2 16 2 6 0 0 1 4 25 
11702 367 1995 4 1 11 7 11 2 13 2 27 4 13 2 13 4 14 13 13 26 17 7 10 0 0 1 4 2 6 2 6 1 4 0 0 24 
11702 367 1995 5 2 6 6 14 3 11 4 13 1 7 4 14 0 0 8 12 40 18 6 16 0 0 2 8 1 11 0 0 0 0 1 22 20 
11702 367 1995 6 6 8 9 13 1 25 7 14 3 8 0 0 0 0 3 15 29 17 11 11 2 11 2 6 3 6 1 7 1 11 0 0 21 
11702 367 1995 7 5 10 3 8 4 14 0 0 3 10 4 11 0 0 13 12 34 21 6 16 2 9 0 0 1 4 0 0 1 14 0 0 22 
11702 367 1995 8 9 9 6 21 4 12 1 7 1 4 4 12 1 7 12 12 26 15 5 10 2 16 0 0 5 5 1 7 0 0 1 4 20 
11702 367 1995 9 6 9 9 16 2 17 1 7 9 8 0 0 2 11 7 13 21 16 9 13 3 6 2 22 6 5 3 7 0 0 1 7 19 
11702 367 1995 10 6 5 3 7 3 17 3 5 3 10 5 6 0 0 5 7 20 14 6 17 2 7 1 7 1 4 0 0 1 4 1 4 37 
11702 367 1995 11 12 7 9 11 8 12 2 11 0 0 1 11 1 7 6 9 10 12 8 12 1 4 2 4 6 7 4 9 0 0 1 4 29 
11702 367 1995 12 17 10 10 14 1 7 3 9 2 6 3 8 0 0 5 10 8 12 5 15 0 0 1 4 6 12 5 9 0 0 8 6 25 
11702 367 1996 1 11 7 10 13 1 7 3 13 2 6 1 4 1 7 6 10 18 13 6 15 1 7 1 7 9 9 3 7 0 0 5 7 20 
11702 367 1996 2 6 11 11 20 2 20 2 20 5 6 3 6 1 7 8 9 13 12 8 11 0 0 2 9 3 7 5 8 1 14 3 17 25 
11702 367 1996 3 9 9 5 10 2 13 4 15 8 8 4 7 1 11 4 16 26 13 8 10 1 7 0 0 2 6 2 7 1 4 2 6 20 
11702 367 1996 4 4 7 12 17 4 17 4 9 3 9 0 0 0 0 3 15 22 16 12 11 2 18 4 7 3 4 1 11 0 0 0 0 22 
11702 367 1996 5 4 8 3 9 0 0 2 6 3 10 0 0 1 14 11 9 32 17 18 17 2 13 3 14 0 0 0 0 0 0 2 7 17 
11702 367 1996 6 7 10 6 16 2 18 3 11 7 11 3 6 0 0 3 11 31 15 12 13 0 0 1 4 2 15 0 0 1 11 1 7 20 
11702 367 1996 7 4 10 9 14 2 11 2 9 3 17 3 12 2 6 4 15 35 20 11 14 1 14 2 6 0 0 1 4 0 0 2 9 17 
11702 367 1996 8 2 7 9 11 1 25 4 9 6 7 0 0 4 8 10 14 26 17 10 17 4 12 0 0 1 7 1 7 1 4 0 0 20 
11702 367 1996 9 7 11 8 13 3 11 3 10 1 18 0 0 0 0 9 11 26 12 6 11 3 7 2 7 4 7 2 6 0 0 0 0 26 
11702 367 1996 10 4 7 6 15 5 16 0 0 1 4 2 4 1 11 6 8 18 10 10 10 0 0 0 0 3 6 1 7 1 7 0 0 40 
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11702 367 1996 11 6 12 9 13 6 12 4 7 1 4 1 11 1 4 1 7 10 9 16 15 3 19 3 6 9 6 0 0 0 0 1 7 29 
11702 367 1996 12 14 15 6 12 1 29 4 18 4 10 2 16 0 0 2 9 15 12 9 19 1 4 2 13 0 0 2 7 2 7 1 7 33 
11702 367 1997 1 11 7 15 18 2 9 2 11 3 9 0 0 0 0 4 8 12 9 6 9 1 25 2 7 3 6 2 6 0 0 4 8 31 
11702 367 1997 2 6 11 4 10 0 0 2 9 6 5 2 6 2 6 7 8 19 12 5 13 2 16 0 0 4 4 0 0 1 7 2 6 37 
11702 367 1997 3 6 11 2 9 2 9 3 16 10 9 0 0 1 11 11 11 25 12 6 8 2 16 1 7 0 0 1 7 0 0 0 0 29 
11702 367 1997 4 6 14 12 18 3 20 4 17 0 0 2 17 1 14 8 12 32 14 8 14 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 21 
11702 367 1997 5 10 10 10 15 5 17 2 20 3 17 5 10 2 14 4 19 32 20 10 12 0 0 2 20 2 20 1 11 0 0 1 7 10 
11702 367 1997 6 7 11 11 14 7 10 4 8 3 5 4 12 1 14 6 11 28 21 7 13 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
11702 367 1997 7 8 10 4 11 5 14 1 7 5 6 3 12 1 11 4 12 29 16 10 11 1 14 1 7 1 4 2 4 0 0 1 7 23 
11702 367 1997 8 6 10 6 9 2 11 3 10 1 11 4 9 3 10 9 11 32 16 11 11 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 1 11 18 
11702 367 1997 9 0 0 7 11 4 11 3 7 4 15 0 0 4 7 7 8 23 11 8 10 1 4 0 0 1 4 2 8 1 4 2 6 31 
11702 367 1997 10 5 10 6 18 2 19 3 9 8 9 4 10 1 8 6 12 22 14 5 9 3 8 1 12 2 6 1 8 1 4 3 8 25 
11702 367 1997 11 7 9 12 13 1 4 0 0 2 4 1 4 2 10 3 10 14 13 4 20 4 15 7 9 7 10 2 8 0 0 2 10 30 
11702 367 1997 12 13 7 4 23 1 12 3 7 0 0 1 8 0 0 5 9 14 12 4 7 0 0 2 8 1 8 1 12 1 4 3 4 45 
11702 367 1998 1 12 12 6 18 5 8 3 8 0 0 0 0 0 0 3 7 15 15 3 14 1 8 4 6 6 7 1 8 2 6 1 8 35 
11702 367 1998 2 6 15 4 12 4 15 0 0 2 4 0 0 1 15 6 9 35 11 6 9 6 6 2 4 2 14 0 0 0 0 1 23 25 
11702 367 1998 3 3 16 3 17 6 17 5 11 6 8 3 8 2 13 8 11 27 13 3 12 0 0 3 7 4 8 1 4 1 8 1 8 22 
11702 367 1998 4 7 13 4 14 2 24 4 13 3 14 3 14 0 0 1 11 31 16 7 29 6 15 9 21 4 12 0 0 0 0 0 0 18 
11702 367 1998 5 2 8 4 15 1 11 3 20 5 13 2 15 2 21 6 14 24 17 16 16 1 4 1 11 1 4 1 8 0 0 2 6 27 
11702 367 1998 6 3 19 14 15 1 26 2 10 4 9 4 13 1 19 3 8 36 20 4 15 1 8 2 15 1 4 2 6 0 0 2 8 17 
11702 367 1998 7 3 6 5 7 6 14 1 4 4 10 4 14 0 0 4 19 45 19 4 22 0 0 1 4 2 8 1 11 0 0 1 4 16 
11702 367 1998 8 5 11 6 13 2 10 0 0 2 14 3 10 2 12 4 13 39 16 8 12 1 11 0 0 0 0 3 11 0 0 1 4 23 
11702 367 1998 9 2 8 11 11 1 11 2 8 8 9 9 12 3 11 6 13 24 17 2 30 2 21 1 4 3 13 1 15 1 4 4 11 18 
11702 367 1998 10 9 8 5 14 4 12 3 8 4 8 1 8 2 8 9 9 22 14 5 13 0 0 1 4 4 8 2 4 0 0 1 11 27 
11702 367 1998 11 9 8 9 13 3 10 3 10 4 5 0 0 2 10 4 8 11 11 3 11 1 8 2 8 3 5 4 8 0 0 6 8 33 
11702 367 1998 12 10 9 13 20 4 8 2 17 3 6 2 13 0 0 2 4 13 9 2 28 2 4 1 8 3 8 4 6 2 8 3 13 32 
11702 367 1999 1 6 21 4 21 2 8 4 18 2 8 2 6 0 0 4 7 12 14 4 21 0 0 0 0 4 10 5 6 2 6 3 10 43 
11702 367 1999 2 7 12 7 21 2 19 4 10 2 10 0 0 0 0 11 8 19 8 5 15 4 9 4 16 7 7 1 8 0 0 5 15 23 
11702 367 1999 3 5 12 6 16 4 23 4 20 5 8 1 8 2 10 9 16 27 14 9 10 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 2 6 20 
11702 367 1999 4 4 14 7 15 2 24 1 26 3 9 2 17 1 8 12 12 26 17 6 14 2 6 4 12 2 4 1 11 1 4 3 17 21 
11702 367 1999 5 3 10 15 16 3 10 2 15 1 8 5 13 3 13 10 15 18 16 9 13 1 4 2 8 2 6 2 14 0 0 0 0 23 
11702 367 1999 6 7 12 11 11 2 10 1 8 3 5 2 11 1 19 4 17 36 17 10 13 1 11 0 0 6 6 1 8 0 0 0 0 14 
11702 367 1999 7 2 8 6 11 4 11 1 11 10 12 6 8 2 14 8 14 32 19 5 12 0 0 0 0 2 8 1 8 0 0 1 11 18 
11702 367 1999 8 6 11 4 12 0 0 2 10 3 8 2 10 2 12 11 17 42 22 1 11 0 0 1 4 2 10 1 8 1 4 0 0 20 
11702 367 1999 9 6 9 2 11 3 14 1 8 4 9 4 10 4 11 11 13 21 17 8 18 2 21 3 15 1 4 1 4 0 0 0 0 27 
11702 367 1999 10 5 11 4 12 1 4 4 10 2 8 2 8 4 8 4 14 16 12 14 22 1 11 1 4 3 14 2 4 3 5 0 0 31 
11702 367 1999 11 16 10 9 14 4 12 1 4 2 11 2 8 1 26 1 15 9 13 8 15 0 0 1 8 4 5 2 10 0 0 3 8 36 
11702 367 1999 12 9 9 9 20 2 4 3 15 1 4 3 9 1 8 1 8 12 12 4 15 1 4 1 37 5 5 4 6 1 8 2 8 40 
11702 367 2000 1 6 10 14 13 3 16 2 24 4 4 1 8 1 8 6 8 10 12 2 4 0 0 0 0 1 4 1 4 0 0 3 5 44 
11702 367 2000 2 5 6 0 0 2 10 1 8 7 7 1 11 6 9 6 7 22 12 3 10 2 12 2 6 2 8 0 0 0 0 1 8 39 
11702 367 2000 3 10 11 10 16 2 19 1 26 4 11 2 8 3 11 11 10 19 14 5 10 0 0 1 4 1 8 1 8 0 0 1 4 28 
11702 367 2000 4 9 12 7 14 1 15 2 21 1 15 4 13 3 13 6 16 31 20 3 13 3 11 1 4 3 19 0 0 1 4 1 8 22 
11702 367 2000 5 4 12 14 14 2 14 3 8 4 13 10 13 1 8 6 19 20 18 11 14 1 8 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 2000 6 2 6 6 19 10 17 1 11 3 18 1 8 1 19 11 19 30 17 1 15 3 11 1 8 2 4 1 4 0 0 1 11 24 
11702 367 2000 7 6 8 2 15 6 13 5 11 3 6 4 11 2 13 3 17 41 20 9 16 0 0 1 11 2 10 1 4 0 0 0 0 13 
11702 367 2000 8 3 8 4 16 2 13 1 11 5 16 4 10 0 0 4 13 30 21 15 13 2 8 0 0 2 4 0 0 1 4 2 4 23 
11702 367 2000 9 1 8 7 7 2 13 2 12 2 12 2 11 4 10 7 11 36 14 2 8 3 4 1 8 0 0 3 9 1 4 0 0 26 
11702 367 2000 10 5 8 5 8 3 14 3 8 3 5 3 12 0 0 4 11 15 10 11 10 1 4 0 0 1 4 5 5 0 0 2 4 37 
11702 367 2000 11 4 9 2 10 0 0 0 0 1 4 3 13 0 0 1 4 17 13 11 16 2 26 4 8 8 12 3 6 1 4 3 5 38 
11702 367 2000 12 4 5 2 6 1 15 2 9 4 7 0 0 2 13 1 8 17 13 10 13 4 10 1 4 10 9 1 8 1 8 1 19 38 
11702 367 2001 1 11 9 6 16 3 11 0 0 6 10 1 11 0 0 3 4 13 14 13 15 2 15 9 11 3 11 2 4 0 0 2 4 25 
11702 367 2001 2 12 13 2 15 1 19 4 14 1 8 0 0 0 0 4 9 14 12 13 13 1 8 2 6 10 12 0 0 1 4 0 0 35 
11702 367 2001 3 5 7 6 12 1 4 2 10 8 14 2 15 1 8 5 14 26 15 3 24 3 22 4 10 10 14 1 15 0 0 0 0 22 
11702 367 2001 4 1 15 3 14 2 8 6 11 3 11 2 10 1 8 7 14 34 15 7 13 2 26 1 4 6 6 1 4 0 0 0 0 23 
11702 367 2001 5 8 12 6 12 6 15 2 12 5 13 1 8 0 0 3 10 33 16 8 15 1 4 1 8 3 14 0 0 1 4 0 0 20 
11702 367 2001 6 3 10 4 13 4 9 2 12 2 10 2 13 3 14 9 15 42 15 3 14 1 8 0 0 1 11 0 0 1 8 0 0 20 



 

 
ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

Cod. Estación Any Mes 

Num. 
V. 

Direc. 
N. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 

N. 

Num. 
V. 

Direc. 
NNE. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 
NNE. 

Num. 
V. 

Direc. 
NE. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 
NE. 

Num.
V. 

Direc.
ENE.

Veloci. 
Med. 
Direc. 
ENE. 

Num. 
V. 

Direc. 
E. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 

E. 

Num. 
V. 

Direc. 
ESE. 

Veloci.
Med. 
Direc. 
ESE. 

Num. 
V. 

Direc. 
SE. 

Veloci. 
Med. 
DIrec. 
SE. 

Num.
V. 

Direc.
SSE.

Veloci. 
Med. 
Direc. 
SSE. 

Num. 
V. 

Direc. 
S. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 

S. 

Num. 
V. 

Direc. 
SSW. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 
SSW. 

Num.
V. 

Direc.
SW. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 
SW. 

Num. 
V. 

Direc. 
WSW.

Veloci. 
Med. 
Direc. 
WSW. 

Num. 
V. 

Direc. 
W. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 

W. 

Num. 
V. 

Direc.  
WNW. 

Veloci. 
Med. 
Direc. 
WNW. 

Num. 
V. 

Direc. 
NW. 

Veloci.
Med. 
Direc. 
NW. 

Num. 
V. 

Direc. 
NNW. 

Veloci.
Med. 
Direc. 
NNW.

Nº de 
Calmas

11702 367 2001 7 6 8 3 9 3 12 2 8 2 10 0 0 2 21 4 8 52 17 4 12 1 8 1 11 1 4 0 0 0 0 0 0 17 
11702 367 2001 8 4 8 4 14 1 11 1 26 4 16 2 12 1 8 6 11 49 18 2 14 1 11 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 2001 9 2 6 6 8 1 15 2 12 6 10 2 13 0 0 8 11 37 13 0 0 3 9 1 8 0 0 0 0 0 0 2 8 30 
11702 367 2001 10 6 7 3 10 0 0 0 0 2 6 5 7 1 8 4 8 28 16 4 23 1 15 2 10 2 8 4 6 0 0 1 4 34 
11702 367 2001 11 24 15 12 28 6 11 3 10 1 11 0 0 1 8 2 10 9 11 2 8 0 0 0 0 1 4 1 8 1 4 1 4 34 
11702 367 2001 12 9 13 4 15 2 17 1 11 0 0 0 0 0 0 3 9 9 6 2 4 2 8 4 8 0 0 1 8 2 8 0 0 60 
11702 367 2002 1 9 5 0 0 1 4 2 8 1 8 0 0 0 0 0 0 16 10 6 16 1 4 3 8 0 0 4 7 0 0 0 0 56 
11702 367 2002 2 10 8 1 11 2 6 1 4 2 8 0 0 4 8 5 11 26 9 4 7 0 0 1 4 4 5 0 0 0 0 4 14 37 
11702 367 2002 3 9 10 8 14 4 19 4 14 10 12 2 6 1 8 5 9 27 13 6 12 1 33 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 20 
11702 367 2002 4 13 9 6 11 5 17 3 22 2 10 0 0 2 12 9 12 29 16 3 10 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 25 
11702 367 2002 5 6 6 9 20 2 13 3 9 2 15 3 8 1 8 8 9 32 16 3 15 2 6 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 23 
11702 367 2002 6 2 4 4 13 6 6 1 4 3 14 1 11 0 0 4 10 52 16 2 10 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
11702 367 2002 7 4 10 3 10 3 6 1 11 3 9 1 19 2 11 4 12 40 16 2 8 0 0 2 6 4 7 0 0 0 0 1 8 28 
11702 367 2002 8 5 7 4 11 3 10 1 4 5 8 2 12 1 8 5 7 33 13 10 10 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 1 4 26 
11702 367 2002 9 6 5 6 13 6 14 0 0 1 4 2 12 0 0 6 11 34 13 6 11 2 8 0 0 1 4 0 0 0 0 2 8 29 
11702 367 2002 10 4 10 6 9 3 10 1 11 1 8 2 17 0 0 4 8 26 13 6 18 5 15 0 0 4 24 0 0 1 8 0 0 34 
11702 367 2002 11 8 8 2 8 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 3 7 23 9 4 19 3 12 6 12 6 11 1 4 2 12 3 9 36 
11702 367 2002 12 11 6 4 12 1 11 0 0 4 6 0 0 0 0 1 8 11 8 8 12 2 26 0 0 2 4 0 0 1 4 3 7 52 
11702 367 2003 1 15 19 5 13 1 15 0 0 3 8 0 0 1 8 1 11 11 11 3 9 2 15 5 13 6 23 2 4 1 21 5 6 37 
11702 367 2003 2 23 8 14 15 8 15 1 33 4 8 1 19 2 19 2 13 13 11 2 12 2 12 2 4 1 4 0 0 0 0 2 12 20 
11702 367 2003 3 6 9 8 10 1 8 3 10 8 7 6 9 3 15 9 12 26 15 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 
11702 367 2003 4 3 11 11 18 4 13 7 11 2 11 1 13 0 0 12 10 28 18 12 12 3 8 1 12 3 5 1 4 0 0 0 0 10 
11702 367 2003 5 5 6 13 15 11 12 3 5 4 5 0 0 2 9 13 9 31 14 5 11 3 7 1 3 2 4 1 3 0 0 3 3 1 
11702 367 2003 6 2 4 5 9 6 11 3 4 2 5 0 0 5 9 6 7 55 19 9 10 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
11702 367 2003 7 2 10 12 10 9 10 4 4 4 9 4 8 2 8 9 20 39 18 9 8 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 1 4 1 
11702 367 2003 8 3 5 5 9 2 5 3 4 6 5 0 0 6 11 11 9 41 17 9 12 3 5 3 8 1 3 0 0 0 0 1 5 4 
11702 367 2003 9 10 7 9 6 8 6 3 13 6 5 6 6 6 7 1 16 26 14 10 7 3 3 1 3 1 2 1 3 0 0 1 4 9 
11702 367 2003 10 14 10 13 13 6 8 3 8 4 10 1 3 2 5 8 7 16 14 13 13 1 13 1 2 2 5 1 5 1 5 1 4 12 
11702 367 2003 11 18 6 10 8 10 9 2 6 0 0 1 4 2 4 4 7 13 9 6 5 3 3 3 3 1 3 6 3 1 4 2 5 17 
11702 367 2003 12 19 7 13 11 4 9 3 4 0 0 1 2 1 6 3 3 16 8 3 16 6 5 3 5 3 3 2 3 3 3 4 3 13 
11702 367 2004 1 10 7 15 9 8 12 0 0 2 3 1 5 3 5 6 4 8 8 9 14 2 4 4 3 11 4 3 8 1 4 2 5 15 
11702 367 2004 2 13 5 18 10 2 4 2 6 1 5 5 6 1 3 8 6 13 9 6 5 1 6 3 6 3 4 2 3 1 8 3 5 16 
11702 367 2004 3 14 5 16 17 2 17 3 5 5 5 5 6 8 9 9 9 13 15 6 7 3 6 1 3 3 5 2 4 0 0 2 3 6 
11702 367 2004 4 9 9 12 17 4 9 6 5 4 5 7 10 2 4 7 9 27 16 4 11 3 8 1 3 3 3 2 4 2 4 1 3 4 
11702 367 2004 5 11 11 5 9 2 12 6 7 9 6 3 7 5 9 8 5 31 13 9 9 2 5 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 3 
11702 367 2004 6 3 8 8 14 7 13 9 6 3 2 3 11 4 4 14 13 33 15 6 9 4 6 0 0 2 4 1 4 0 0 0 0 1 

 
 
 
 



 

 

 

 
VENT (VELOCIDAD) 

 
 ESTACIO  367 AEROPORT DE GIRONA 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
NOVIEMBR

E DICIEMBRE 
1973 60 63 65 66 65 68 79 74 68 73  90 
1974   95 72 76 90  79 63 54 72 68 
1975 72 72 94 63 78 58 68 97 61 58 54  
1976 54 58 68  58 70 58 94 58 64 110  
1977 69 62 68 72 83 65 54 66 54 62  48 
1978      58 54 28 43 70 72 54 
1979 65 60 83 68 65 40 54 40 45 54 47 61 
1980 68 58 72 72 54 54 54 45 50 58 76 82 
1981 65 47 50 54 52 52 44 72 58 54 36  
1982      50    54   
1983    59 61 44 54 61 54 50 54 70 
1984 50 110 70 45 62 54 54 51 49 59 61  
1985 65 43 65 59 45 48  50 47 50 54 58 
1986 94 58 54 72 49  58 54 47 50 50 56 
1987 40 38 45 59 49 52 43 52 70    
1988 47 54 83 47         
1989          61 41 68 
1990 58 49 63 47 49 47 45 47 50 74 61 67 
1991 65 59 68 50 50 50 47 58 47 40 45 38 
1992 47 34 50 61 47 43 32 43 50 40 27 50 
1993 38 54 58 43 43 40 47 47 52 45 36 40 
1994 52 47 33 54 47 65 45 40 42 34 41 45 
1995 68 50 59 52 43 38 45 49 52 43 43 41 
1996 45 52 40 47 47 45 43 54 43 47 63 73 
1997 52 47 38 54 45 54 43 61 54 62 72 51 
1998 64 58 82 80 47 57 53 78 57 51 45 68 
1999 84 72 68 68 51 62 58  58 58  84 
2000 60 49 64  47 57 57 62 60 60 80 57 
2001 60 82 78  57 58 57 57 49 58 87 74 
2002     58 60 58 49 49 70 70 57 
2003 107 58 54          
2004 58   59         
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1. PLUVIOMETRIA 

1.1. Introducció 

En aquest apartat es procedeix al desenvolupament de tots els estudis pluviomètrics efectuats a la 

zona. Aquests estudis es poden desglossar en: 

- Descripció de les estacions pluviomètriques. 

- Relació de les dades obtingudes en cadascuna d'elles. 

- Tractament de dades, criteris de selecció d'estacions. 

- Càlcul de la precipitació màxima anual en 24 hores i de la precipitació màxima mensual 

anual. Determinació de la variació pluviomètrica estacional. 

- Càlcul de les precipitacions màximes en 24 hores per a distints períodes de retorn. 

- Llei de Gumbel i SQRT-ET max. 

- Comparació amb els Mapes d’isomàximes de precipitació Pd publicats per el Ministeri de 

Foment. 

- Adopció de les precipitacions màximes de disseny i càlcul de les intensitats horàries 

màximes. 

1.2. Relació d'estacions pluviomètriques. Dades recopilades. 

La ubicació de les estacions es troba recollida a continuació 

 

Figura 1.1. Situació de les estacions meteorològiques de referencia 
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La relació d’estacions es recull en la taula següent: 

Codi Denominació 
Coordenades 

Província 
Centre 

INM Longitud Latitud Altura 

0 259   Montseny "Turó de L'Home" 02-26-03 E 41-46-33 1706 Barcelona CAT 

0 267 B Breda "Plaça Rovira" 02-34-00 E 41-45-00 169 Girona CAT 

0 356   Vilanova Sau "El Tortades" 02-26-13 E 41-54-00 850 Barcelona CAT 

0 366 O Santa Coloma de Farners "Fontd" 02-39-50 E 41-51-41 135 Girona CAT 

En totes les estacions es disposa de les dades, a nivell mensual, facilitats per l'INM i que 

comprenen fins maig de 2004. Entre les dades més significatives es troben: 

1. la precipitació total mensual (en dècimes de mm). 

2. la precipitació màxima en 1 dia (en dècimes de mm). 

3. núm. de dies de precipitació apreciable. 

4. núm. de dies amb precipitació superior a 1 mm, 10 mm i 30 mm. 

1.3. Tractament de Dades. Criteris de selecció d'estacions 

A partir de les dades incloses en els fitxers de precipitació mensual, interessa determinar, per a 

cada estació, els valors següents: 

- precipitació anual. 

- precipitació màxima anual en un dia. 

- precipitació màxima mensual. 

A continuació s'adjunten les precipitacions mitges mensuals per a cadascuna de les estacions de 

la zona d'estudi. 

Denominació Oct Nov Dec Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Sep 

0356 Vilanova Sau 91,95 86,48 84,47 71,09 67,16 67,25 74,07 92,55 72,65 52,88 72,28 94,33 

0259 Montseny.  

Turo L'Home 
118,22 116,39 112,67 92,36 66,22 85,48 84,46 103,42 78,25 51,30 72,25 99,38 

0366 O Santa Coloma 

de Farners "Fontd" 
90,39 90,78 64,64 88,85 56,19 68,96 71,66 72,75 64,04 39,96 41,67 73,26 

0267 B Breda "Plaça 

Rovira" 
80,91 91,05 63,38 65,80 56,91 62,86 55,96 74,98 57,26 41,49 55,58 69,54 

Les sèries anuals de precipitacions màximes diàries i totals mensuals de totes les estacions 

estudiades per al càlcul estadístic s'adjunten com apèndix  del present annex. 

A continuació s'explica el criteri de selecció qualitativa seguit per a obtenir les sèries anuals de 

precipitacions màximes diàries emprat  en el càlcul de la precipitació de disseny. 

El primer pas que s'ha realitzat és seleccionar les estacions els registres de les quals seran 

posteriorment analitzats estadísticament. La primera criba va ser eliminar aquells amb un nombre 

d'anys hidrològics de registre inferior a 25 anys i que estiguin en funcionament. 
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En la primera criba s’han eliminat les estacions: 

- 347C Vic “Rambla Hospital”. 

- 260A Montseny “Casa Rectoral”. 

En la segona fase s’ha exigit a totes les estacions disposar de més de 20 anys amb la totalitat de 

registres mensuals. No obstant això s'han acceptat els anys que no tinguin totes les dades 

mensuals i s'hagi comprovat, amb les estacions més pròximes afins, que el màxim anual es va 

produir en un dels mesos en els quals hi ha dades. 

Fruit d'aquest procés s'han seleccionat les estacions properes a la zona d’estudi:  

- 0356 Vilanova Sau 

- 0259 Motseny Turó de  L´Home 

- 0366O Santa Coloma de Farners “Fontd” 

- 0267B Breda “Plaça Rovira” 

1.4. Variació pluviomètrica mitja estacional 

En cadascuna de les estacions seleccionades s’ha procedit a la determinació de la precipitació 

màxima anual en 24 hores i de la màxima mensual, indicant, en ambdós casos, el mes en que es 

produeix. A partir d'aquestes dades s'ha obtingut la freqüència amb què cadascun d'aquests 

successos ha succeït en un determinat mes. 

S'ha prescindit d’aquells anys que no disposaven la sèrie completa de registres mensuals -anys 

incomplets- segons els criteris anteriorment especificats per acceptar com a any complet aquell en 

què falti algun o alguns registres corresponents a l'època d'estiatge. 

En l’apèndix, es presenten aquests resultats en forma de taula, on es recull a més la precipitació 

anual, i en forma de gràfic, on figuren els mesos a les abscisses i les freqüències en ordenades. 

S’observa que l’estació humida correspon al període de començament i final d'estiu -per ser en el 

què, amb més freqüència, es registra la precipitació màxima mensual cada any, i que als mesos 

de Juliol a Agost mai ha succeït aquest fenomen. 

En quant a les precipitacions màximes diàries, aquestes es concentren en els mateixos mesos que 

les màximes mensuals. 

2. CÀLCUL DE PRECIPITACIONS MÀXIMES DIÀRIES 

2.1. Metodologia 

Per a la determinació de las màximes precipitacions diàries per a diferents períodes de 

recurrència, es parteix de la hipòtesis de que les precipitacions són variables aleatòries i 

indefinides, subjectes a una distribució estocàstica determinada 

Són dues les variables que definiran una determinada precipitació: el temps de durada i el període 

de retorn d'aquest. 
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A partir de les dades subministrades per l'INM per a cadascuna de les estacions seleccionades a 

la zona d'estudi, -i que han estat exposats en l'epígraf anterior- i tenint en compte la hidrografia per 

on discorre la traça, s’han calculat les precipitacions màximes diàries per als períodes de retorn de 

5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys. 

Per a la determinació de les precipitacions màximes, s'han seguit dos camins diferents, un gràfic i 

un altre analític. Gràficament s’han trobat precipitacions mitjançant l'ús del mapes d’isomàximes de 

precipitació publicats per el Ministeri de Foment  (a l’apèndix III  Planols, s'adjunten els mapes 

d’isolínies usats ). 

Per al càlcul analític s'han utilitzat el mètode estadístics d'ajust Gumbel, mètode de dos 

paràmetres que no requereix regionalització de les dades. En efecte, la Llei de Gumbel empleada 

tradicionalment a Espanya per a l’anàlisi pluviomètric assumeix un valor constant del coeficient 

(Cs) igual a 1,14, la qual cosa contradiu freqüentment els valors mostrals observats i condueix, en 

aquests casos, a resultats del costat de la inseguretat. 

2.1.1. Llei de Gumbel 

S’admet la hipòtesis de que les precipitacions màximes diàries s’ajusten a la llei de distribució de 

Gumbel, l'expressió de la qual és: 

)0xx(aee)x(F
−−

−

=  

essent F(x) la funció de distribució; a y Xo són dos paràmetres d'ajust que es calculen igualant els 

moments de primer ordre, respecte de l'origen, i de segon, respecte de la mitja. 

S'obté d'aquesta manera: 

� �
1

0,78�
 

	
 � � �
0,577

�
 

Sent µ i σ la mitja i desviació típica de les dades observades. 

Coneguts els anteriors valors, s'assigna a F(x) valors corresponents als períodes de retorn buscats 

i es dedueix el valor X de la precipitació corresponent. 

El valor de F(x) en funció del període T de retorn és: 

F(x) = 1- T
1

 

Prenent dos cops logaritme neperià, es té: 

ln (F(x)) = - e- a(X-Xo) 

ln (- ln F(x)) = - a(X-Xo) 
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X = Xo - 
a

))T/11(lnln(
Xo

a
))x(Flnln( −−

−=

−

 

2.1.2. Anys incomplets 

Amb la finalitat d’aconseguir una sèrie de valors observats el més llarg possible, s'ha dut a terme 

un complet estudi d’aquells anys en els que faltaven registres als arxius mensuals facilitats pel 

I.N.M. L'objectiu d'aquest estudi consisteix a establir si es pot acceptar el valor màxim anual 

provinent d’un any incomplet. El criteri que s'ha seguit ha estat el següent:  

a. Si els mesos en que no es disposa d'informació pertanyen a l'època d'estiatge i el valor de 

precipitació màxima anual és equiparable o major que la mitja corresponent als anys 

complets, s'ha acceptat aquest valor i s'ha inclòs en els ajustos realitzats, sempre que no 

s'hagin detectat, en estacions veïnes, fortes precipitacions en aquests mesos d'estiatge. 

b. Aquest criteri és el que s'ha vingut seguint en el present estudi per a determinar si un any es 

considera complet o incomplet. 

c. Si falten mesos que no corresponen a l'estiaje, s'ha comparat la precipitació màxima anual 

observada en l’estació amb les corresponents a estacions veïnes, que òbviament posseeixen 

registres de tot l'any, i en les que es disposa de dades diàries. 

d. Comparant els valors i dates en què es produeix el fenomen, s'ha optat per la inclusió del 

valor corresponent a l'any incomplet o per la seva exclusió. 

De totes maneres, les sèries de valors observats i ajustats han estat sotmeses al test de 

comprovació, que es refereix en l'epígraf següent, i a la vista dels resultats obtinguts, tant gràfics 

com numèrics, s'han anat descartant o incloent valors fins que s'ha aconseguit el millor ajust 

possible. 

2.1.3. Test de Comprovació de l'Ajust de Gumbel  

Formulada la hipòtesi de que les precipitacions màximes es comporten com una variable aleatòria 

que es distribueix segons la llei de Gumbel, s’ha de plantejar a continuació algun tipus de 

comprovació de la bondat de l'ajust de la distribució a les dades observades, ja que Gumbel 

suposa que la sèrie de valors observats constitueix una mostra representativa de la població a qui 

pertany, i això és normalment així tot i que no és estrany trobar intercalat un valor d'alt període de 

retorn. 

Acceptar sense més la sèrie condueix a realitzar unes extrapolacions falses, anormalment grans, 

amb els problemes que això comporta i el notable encariment de les obres projectades amb la 

seva presència. 

Test d'Hipòtesi. 

La teoria bàsica del test d'hipòtesi va ser iniciada per Fisher i completada por Newman i Pearson, 

sent el seu esquema més senzill el següent. 

Plantejada una hipòtesi Ho anomenada nul·la i a través de l'experimentació s'expliquen les 
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diferències entre els valors observats i calculats a través de l'atzar. 

Definit l'error tipus I com la probabilitat de rebutjar una hipòtesi que havia de ser acceptada, i l'error 

tipus II com la probabilitat d'acceptar una hipòtesi que hauria de ser rebutjada, és fàcil comprendre 

la menor gravetat que resulta de la comissió del primer error que del segon. 

S'entén per nivell de significació la probabilitat de cometre un error del tipus I. Aquest nivell és el 

complement de la confiança amb la que se dissenya un interval de rebuig d'un paràmetre mostral. 

Això és vàlid si es coneix la distribució de la magnitud mostrada, però el que es tracta d'assajar és 

precisament si s'ajusta o no a la llei de Gumbel i si és així establir una mesura quantificadora. 

S'introdueix així en el camp de test no paramètrics la concreta en el dels test d'adherència. Els 

més empleats són els de Kolmogorov-Smirnoff i el X2 de Pearson. Aquest últim suposa que la 

suma de les diferències al quadrat entre les freqüències observades i calculades dividida per les 

freqüències observades es distribueix com una X2 amb un nombre de graus de llibertat donat per 

l'expressió:  

� � � � 1 � � 

Sent k el nombre de paràmetres estimats (2 per a Gumbel) i n, el nombre d'observacions.  

Els problemes comencen al comparar el valor mínim, D, de dades recomanat en la literatura 

especialitzada amb la longitud de la sèrie estadística. D=50 envers un període que com a màxim i 

només en 2 o tres estacions comprèn els 30 anys amb dades. El panorama empitjora encara més 

quan s'aplica l'exigència que el nombre d’observacions no ha de ser inferior a cinc, la qual cosa 

deixa reduïda a 4 el valor de n: 

n < 25/5 

Per la qual cosa el nombre de graus de llibertat és N = 4-1-2 = 1 i es perd la practicabilitat de 

realitzar un assaig. 

La bondat de l’ajust ha estat comprovat a partir de l'observació de les dades aforades i ajustades a 

través dels gràfics que s'han realitzat. Després de les dificultats comentades anteriorment, s'ha 

anat obrint pas la idea de quantificar la bondat de l'ajust mitjançant una regressió de mínims 

quadrats. És corrent emprar com a mesura de la qualitat de la correlació el factor R2. Aquest factor 

s'obté com: 

( ) ( )

])Yi()YiN[()]XiN[(

YiXiYiXiN
R

22
2

∑−∑⋅∑⋅

∑∑−∑
=  

on: 

 Xi = dades observades 

 Yi = dades buscades 

 N = nombre d’observacions 
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2.1.4. Presentació de resultats 

Per a cada estació s'ha realitzat el corresponent ajust Gumbel, obtenint els paràmetres que 

defineixen la dita funció de distribució. A partir d'aquí s'obtenen les precipitacions per als períodes 

de retorn 5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys. 

A més a més s'ha realitzat la comprovació dels ajustos realitzats mitjançant el factor de correlació 

anteriorment esmentat. Per a això s'han comparat els valors reals amb els estimats a partir de les 

funcions de distribució proposades. 

2.2. Mapa de la Direcció General de Carreteres 

A més a mes i tal com indiquen les recomanacions de l’ACA, s’ha realitzat la determinació de la 

precipitació a partir del Mapa d’isomàximes de precipitació. 

El procés operatiu d'obtenció de precipitacions diàries màximes, requereix seguir els passos 

següents: 

1) Localització en els plànols del punt geogràfic desitjat 

Amb les coordenades del punt s’identifica en el pla director la fulla corresponent a la zona d’estudi 

on s’efectuarà la consulta dels valors de mitja P i coeficient de variació Cv.  

2) Estimació del valor mig P de la màxima precipitació diària anual i del coeficient de variació Cv 

mitjançant les isolínies representades.  

Amb les coordenades dels punts podem definir els valors P i Cv, obtenint-se aquests per 

interpolació entre corbes en cas necessari  

3) Obtenció del quantil regional Yt mitjançant la taula 7.1 (Veure apèndix III Plànols, Mapa 

d’isolínies).  

A partir del valor Cv i per al període de tornada buscada (T) s’obté el quantil adimensional regional 

usant la taula 7.1.  

4) Obtenció del Quantil local Xt  

Amb els valors del quantil regional Yt i el valor mig P, s'obté el quantil local com producte 

d’ambdós (segons l'expressió: 

Xt = Yt * P 

3. Resultats 

Tot seguit s'adjunten els valors de precipitació màxima diària obtinguda mitjançant la distribució de 

Gumbel i mitjançant el mapa de la DGC. 

Els resultats obtinguts per a cadascuna de les estacions es mostren en el següent quadre. 

D'aquest obtenim les conclusions següents: 
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QUADRE RESUM DE PRECIPITACIONS DEFINITIVES 

ESTACIONS SELECCIONADES 

Estacions pluviomètriques  Precipitació màxima diària (mm) 
Nombre 

de 

dades 

Altitud 

de 

l'estació 

(m) 

Codi Denominació 

 Períodes de retorn T(anys) 

 5 10 25 50 100 500 

E 356 Vilanova Sau 

Mapa de 

isomáximes 
100,00 121,00 150,00 174,00 198,00 261,00 

44 850 Gumbel 125,00 149,00 180,00 202,00 225,00 277,00 

Valor màxim de 

l'estació 
125,00 149,00 183,00 212,00 243,00 323,00 

E 259 
Montseny. Turó 

de L'Home 

Mapa de 

isomáximes 
118,00 143,00 178,00 207,00 240,00 316,00 

50 1706 Gumbel 134,00 159,00 190,00 213,00 236,00 289,00 

Valor màxim de 

l'estació 
139,00 173,00 222,00 261,00 303,00 411,00 

E 267 

B 

Breda 'Plaça 

Rovira'  

Mapa de 

isomáximae 
110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

22 169 Gumbel 101,00 119,00 142,00 159,00 176,00 215,00 

Valor màxim de 

l'estació 
110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

E 366 

O 

Santa Coloma de 

Farners 'Fontd'  

Mapa de 

isomáximes 
113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

23 135 Gumbel 99,00 118,00 141,00 159,00 176,00 216,00 

Valor màxim de 

l'estació 
113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

3.1. Precipitacions màximes de disseny 

Finalment s’han seleccionat les següents dades depenent de la situació de la conca en la traça, 

que són les màximes per a cada estació dels obtinguts amb tots els mètodes indicats. 

PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIÀRIA 

Estacions pluviomètriques Precipitació màxima diària (mm) 

Codi Denominació 
Períodes de retorn T(anys) 

5 10 25 50 100 500 

E 356 Vilanova Sau 125,00 149,00 183,00 212,00 243,00 323,00 

E 259 Montseny. Turó de L'Home 139,00 173,00 222,00 261,00 303,00 411,00 

E 267 B Breda 'Plaça Rovira'  110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

E 366 O Santa Coloma de Farners 'Fontd'  113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

4. HIDROLOGIA 

4.1. Hidrologia 

L'àrea d'estudi queda inclosa en les Conques Internes de Catalunya o Depressions Prelitorals. 
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Des del punt de vista hidrogeològic la Unitat de la Selva (coincidint amb la comarca) és l'única que 

funciona com a entitat aïllada. És una fossa poc profunda amb un reompliment constituït per 

materials detrítics (areno-argilosos). 

La unitat hidrogeològica de la Selva, formada per diversos aqüífers, es recarrega per infiltració 

d'aigua de pluja i pel riu Areyar i la riera de Santa Coloma, encara que hi ha una circulació 

profunda que dóna lloc a fenòmens hidrotermals. 

 

Figura 4.1. Situació de la unitat hidrogeològica de la Selva 

La qualitat de l'aigua és bona, de fet s'exploten, comercialment, nombrosos brolladors, molts d'ells 

situats en les proximitats de la població de Sant Hilari  Sacalm (Girona). 

4.2. Períodes de retorn a considerar en el càlcul de cabals 

El període de retorn de la pluja considerada per al càlcul del cabal de disseny de totes les 

infraestructures de caràcter permanent que interfereixen amb cursos fluvials serà de T=500. 

Es calcularan els cabals per a períodes de retorn de  5, 10, 25, 50, 100 i 500 anys en totes les 

conques afectades. 

4.3. Definició de conques. Paràmetres físics. 

L'objecte del present apartat, consisteix en la definició dels paràmetres físics representatius de 

cadascuna de les conques afectades per la traça. Aquests paràmetres físics, conjuntament amb 

les dades de precipitacions màximes per a diferents períodes de retorn, serviran de base pel càlcul 

de cabals en cadascuna d'elles. 

Les conques s'han delimitat sobre plànols que s’adjunten. 

A partir d’aquesta cartografia s’han calculat els paràmetres físics de cadascuna d’elles, que són: 

� Superfície (km2). 

� Longitud del llit principal (m). 
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� Desnivell (m). 

� Pendent mitja del llit principal (m/mi %). 

� Temps de concentració (Tc) en hores. 

4.3.1. Temps de concentració 

El mètode més estès i que adopta la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” al 1990, 

és el Mètode Racional adaptat per J.R. Témez. Per això és el mètode que s’adopta per al càlcul de 

cabals de les conques a Catalunya, i és el que s’ha adoptat per calcular el temps de concentració 

en aquest projecte. S’han considerat els següents tres casos en l’estimació del temps de 

concentració: 

- Conques Rurals amb superfície impermeabilitzada inferior a 0,04A, on A és l’àrea total de 

la conca estudiada; el temps de concentració es determina mitjançant la fórmula de 

Témez: 

Tc= 0,3 (L/J1/4)0,76 

On “Tc” (h) = temps de concentració 

 “L” (Km) = longitud de la llera principal 

 “J” (m/m) = pendent mig del curs principal 

- Conques cobertes amb una part impermeabilitzada superior al 0,04A, per diverses 

urbanitzacions independents amb la xarxa de clavegueram de les aigües pluvials no 

unificada o completa. Curs principal de l’aigua no revestit de formigó: 

Tc=Tc* / (1+(µ (2-µ))1/2) 

On “Tc*”(h) = temps de concentració Témez per a conques rurals 

 “Tc”(h) = temps concentració per a conques amb urbanitzacions 

 “µ” = grau impermeabilització en tant per 1 de l’àrea total de la conca 

S'han de realitzar dues precisions: 

1. la longitud del llit principal s’ha pres des del naixement del riu. 

2. el punt de cota màxima es troba referit al naixement del llit principal. 

Al quadre següent, es presenta un resum dels paràmetres físics i del temps de concentració de 

cadascuna de les conques interceptades per l’eix base. 

Característiques físiques de les conques interceptades per la traça 

Nombre 

de 

conca 

Marge Llera principal Àrea 
Longitud 

de la llera 

Cota 

màxima 

Cota 

mínima 
Desnivell Pendent 

Temps de 

concentració 

1 Esquerra - 0.036 0.406 888.000 801.000 87.000 0.214 0.203 
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Nombre 

de 

conca 

Marge Llera principal Àrea 
Longitud 

de la llera 

Cota 

màxima 

Cota 

mínima 
Desnivell Pendent 

Temps de 

concentració 

2 Esquerra - 0,488 1,076 1000 806,41 193,59 0,18 0,439 

3 Esquerra - 0,025 0,339 885 805,6 79,4 0,234 0,174 

2+3 Esquerra - 0.513 1.076 885 805,7 79,5 0.19 0.435 

4 Esquerra - 0.078 0.327 926.000 799.000 127.000 0.388 0.154 

4.4. Càlcul de cabals. Mètode racional 

4.4.1. Plantejament general 

L'adequada avaluació dels cabals màxims que poden esperar-se con una determinada probabilitat 

o període de retorn, és de suma importància en el dimensionament d'un gran nombre d’obres: 

endegaments, sobreeixidors de preses, obres de drenatge transversal en vies de comunicació, etc. 

En el cas de no disposar de suficients dades foronòmiques es recorre a mètodes 

hidrometeorològics, a on els cabals s’estimen a partir de dades pluviomètriques. Dins aquests 

últims destaquen per la seva gran aplicació els que utilitzen l'hidrograma unitari i aquells basats en 

el mètode racional. 

És necessari fer referència a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC "Drenatge Superficial" i a les 

“Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. ACA 2003” on es 

desenvolupa metodologies de càlcul de cabals d’avinguda que, basada en el mètode racional, 

pretén esmenar las deficiències observades en las seus versions tradicionals. 

4.4.2. Mètode racional 

Es basa en la fórmula del Mètode Racional en la qual el cabal de referència Q en el punt de 

desguàs d’una conca o superfície, s’obté mitjançant la fórmula: 

K
AIC

Q *
6.3

**
=  

on,  

- Q és el cabal (m3/s) 

- C és el coeficient mig d’escorrentiu de la conca o superfície drenada 

- I és la Intensitat de Precipitació (mm/h) 

- A és l’àrea de la conca vessant (Km2) 

- Tc és el temps de concentració (h) 

K = 1+
14T

T
25,1

c

25,1
c

+

és un coeficient d’uniformitat recomanat pel CEDEX 

4.4.2.1. Intensitat mitja de precipitació 

La Intensitat de precipitació It (mm/h) per a l’estimació dels cabals de referència pels mètodes 
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hidrometeorològics es pot obtenir de la fórmula següent: 

4,0
t28

d

1

d

t

1,01,0

I
I

I
I

−









=  

on,  

- Id = P’d /24 és la Intensitat mitjana diària (mm/h) 

- P’d és la pluja màxima corregida en un dia (mm/d)   

P’d = Pd * Ka 

Ka = 1 si A ≤ 1 Km2. 

Ka = 1 – log A / 15  si 1 Km2 < A 

- I1 és la Intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn considerat 

(mm/h) 

- t és la duració de l’interval a que es refereix (h) 

- It és la intensitat mitjana màxima de la pluja durant t hores (mm/h) 

El paràmetre I1 / Id  s’ha tret del mapa d’isolínies (Fig. 4.2) de la Instrucció 5.2 I.C  tenint un valor 

de 11 a la zona d’estudi. 

 

Figura 4.2. Mapa d’isolinies 

El procediment continuat per a l'obtenció dels valors de Pd per a diferents períodes de retorn a la 

zona ha estat exposat en l’apartat de pluviometria del present document. 

PRECIPITACIÓ MÀXIMA DIÀRIA 

Estacions pluviomètriques Precipitació màxima diària (mm) 

Codi Denominació 
Períodes de retorn T(anys) 

5 10 25 50 100 500 

E 356 Vilanova Sau 125,00 149,00 183,00 212,00 243,00 323,00 

E 259 Montseny. Turó de L'Home 139,00 173,00 222,00 261,00 303,00 411,00 
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9
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E 267 B Breda 'Plaça Rovira'  110,00 133,00 172,00 196,00 226,00 297,00 

E 366 O Santa Coloma de Farners 'Fontd'  113,00 138,00 173,00 199,00 223,00 297,00 

4.4.2.2. Escolament 

El coeficient d’escorrentiu depèn de la raó entre la precipitació diària P’d, corresponent a un 

període de retorn i el llindar d’escorrentiu Po a partir del qual s’inicia aquesta. 

Per a la determinació d’aquest paràmetre s’utilitza la fórmula: 

C 
2

o
,
d

o
,
d

o
,
d

11
P

'P

23
P

'P
•1

P

'P









+









+








−

=  

on, 

- P’d és la pluja màxima corregida en un dia (mm/d)   

- P’o = Po x M és el llindar d’escorrentiu 

Per estudiar els valors de Po s’han de tenir en compte les característiques del terreny.  

4.4.2.3. Llindar d’escolament Po. 

El valor del llindar d’escolament (Po), en un sentit determinístic, depèn de les característiques de 

la conca i pot obtenir-se (basant-se en el concepte de "número de corba" del Soil Conservation 

Service) a partir de la taula que s'adjunta en el quadre CHID-10 tenint en compte: 

- pendent (%). 

- capacitat d'infiltració del sòl. 

- vegetació. 

- característiques hidrològiques. 

De l’anàlisi dels resultats obtinguts en moltes conques es va a concloure que era convenient fer 

més gran el llindar d’escorrentiu Po amb un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la 

variació regional d’humitat habitual en el sol al començament de les pluges significatives. 

A la “Instrucción  5.2- I-C: Drenatge Superficial” es presenta un mapa d’isolínies del factor regional, 

que a Catalunya fixa un valor mitjà de 2.5. De l’anàlisi dels resultats obtinguts de l’aplicació 

d’aquest coeficient s’ha vist que aquest valor és excessiu si el valor del llindar d’escorrentiu es 

calcula segons la metodologia del SCS. Es per això que es recomana adoptar un factor regional 

per Catalunya d’1.3. 

Estimació inicial del llindar de vessament p0 (mm): 
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Ús del sol Pendent (%) 
Característiques 

hidrològiques 

Grup de sol (Po) 

A B C D 

  ≥3 R 15 8 6 4 

Guaret   N 17 11 8 6 

  <3 R/N 20 14 11 8 

  ≥3 R 23 13 8 6 

Conreus en filera   N 25 16 11 8 

  <3 R/N 28 19 14 11 

  ≥3 R 29 17 10 8 

Cereals d'hivern   N 32 19 12 10 

  <3 R/N 34 21 14 12 

  ≥3 R 26 15 9 6 

Rotació de conreus pobres   N 28 17 11 8 

  <3 R/N 30 19 13 10 

  ≥3 R 37 20 12 9 

Rotació de conreus densos   N 42 23 14 11 

  <3 R/N 47 25 16 13 

  ≥3 Pobra 24 14 8 6 

    Mitjana 53 23 14 9 

    Bona 69 33 18 13 

Praderies   Molt bona 81,6 41 22 15 

  <3 Pobra 58 25 12 7 

   Mitjana 81,5 35 17 10 

   Bona 122 54 22 14 

    Molt bona 244 101 25 16 

  ≥3 Pobra 62 28 15 10 

    Mitjana 80 34 19 14 

Plantacions regulars   Bona 101 42 22 15 

d'aprofitament forestal <3 Pobra 75 34 19 14 

    Mitjana 97 42 22 15 

    Bona 150 80 25 16 

    Molt clara 40 17 8 5 

Masses forestals   Clara 60 24 14 10 

(boscos, garriga, etc.)   Mitjana 75 34 22 16 

    Espessa 89 47 31 23 

    Molt espessa 122 65 43 33 

Roques permeables ≥3 En qualsevol cas 3 

  <3 En qualsevol cas 5 

Roques impermeables ≥3 En qualsevol cas 2 

  <3 En qualsevol cas 4 

Ferms granulars (no pav.)     2 

Empedrats     1,5 
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Ús del sol Pendent (%) 
Característiques 

hidrològiques 

Grup de sol (Po) 

A B C D 

Paviments (bitum o formig)     1 

A continuació es descriuen els termes emprats al quadre anterior. 

� Ús de la terra. 

Vegetació: 

Guaret: 

Terra de conreu que no se sembra. El percentatge d'explotació agrícola que se sol trobar en 

aquest estat depèn de la periodicitat de les sembres. Es denomina de "any i vegada" o "al terç", 

segons es conreï un de cada dues o tres anys, respectivament. Les terres que estan en guaret 

reben generalment algunes feines que contribueixen a reduir el grau de vessament, però aquest 

és sempre important, a causa de la escassa entitat de la vegetació. 

Conreus en filera.: 

Terres sembrades de cultius plantats formant fileres. D'aquesta manera es conrea la patata, el 

cotó, la bleda-rave, el blat de moro, el tomàquet, etc. 

En general, les plantacions de fruiters, l'oliverar, els ametllers i la vinya, poden incloure's en aquest 

grup. L'efecte hidrològic de la major distància entre plantes existents en aquests casos es veu 

compensat pel vol del brancatge, que protegeix al sòl de l'impacte de la pluja, i per la presència del 

seu potent sistema radicular. 

Cereals d'hivern: 

S’inclouen en aquesta categoria las terres dedicades a cereals el cicle del qual vegetatiu pot 

desenvolupar-se durant l'hivern, com el blat, l'ordi, l'avena i el sègol. 

Rotació de conreus: 

És la seqüència cíclica de cultius en una determinada parcel·la d'una explotació agrícola. La 

durada del cicle, variable amb el tipus dels cultius, sovint està compresa entre dos i set anys. 

Des del punt de vista hidrològic, convé establir la divisió següent: 

1. Rotació pobra o amb escassa densitat de la cobertura vegetal. Es refereix a les diverses 

combinacions de conreus en filera, cereals d’hivern i guaret. 

2. Rotació densa. Es denomina a la que, junto con cultivos en filera o cereals d’hivern, inclou 

una proporció important d'userda, trèvol, praderies polifitas o altres sembras d’alta densitat 

de cobertura. 

Praderies, prats i pastures: 

S'agrupen en aquesta categoria el conjunt de conreus l'aprofitament del qual constitueix la base de 

l’alimentació del ramat. 
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Alhora es classifiquen en: 

- Pobres. sota un intens règim de pasturatge o amb cobertura vegetal en menys del 50 % 

de la superfície, com són les pastures i els erms. 

- Mitges. Sota un moderat règim de pasturatge o amb cobertura vegetal en un percentatge 

de la superfície total comprès entre el 50 i el 75 % 

- Bones. Sota un pasturatge lleuger o amb cobertura vegetal en més del 75 % de la 

superfície total. 

- Molt bones. Es consideren dins aquest grup les praderies artificials, les praderies naturals 

mixtes i els prats naturals, quan estan explotats en règim de pasturatge. La vegetación es 

densa, abundante, homogènia i de certa alçada. 

 

Plantacions regulars d'aprofitament forestal: 

Comprèn las plantacions regulares d’arbres  tals com els pollancres, eucaliptus, etc. S’han 

establert grups basant-se en les característiques de la cobertura vegetal no arbòria: 

- Pobres. Pràcticament no existeix un altre tipus de vegetació que la pròpiament arbòria. El 

matoll, les herbàcies espontànies i, fins i tot, la matèria vegetal no descomposta, són 

eliminades, per exemple, amb el pasturatge. 

- Mitges. Hi ha alguna vegetació a més de l'arbòria, o bé matèria orgànica no descomposta. 

No obstant això, una part important del sòl manca de protecció. 

- Bones. La vegetació (matoll, herbàcies espontànies, etc.), i la matèria vegetal no 

descomposta cobreixen el terreny. 

Masses forestals: 

Es denominen així les superfícies de terreny en les quals es desenvolupa vegetació de llenya 

arbòrea o arbustiva, tals com la muntanya sota, la muntanya alta o els boscos, etc. 

D'acord amb la densitat de la vegetació es divideixen en a) molt espesses; b) espesses; c) Mitges; 

d) clares, i e) molt clares (arbres o arbustos disseminats). 

Dins la categoria "Masses Forestals" no s'han establert a la taula pendents, per considerar que no 

és freqüent que existeixi aquest tipus d'aprofitament en terrenys plans.  

Treball de conreus. 

En línia recta (símbol R): El treball del sòl, la sembra i les feines de conreu es realitzen en la 

direcció de la màxima pendent el a mitja vessant. 

En línies de nivell (símbol N): El treball del sòl, la sembra i les feines de conreu es realitzen seguint 

las corbes de nivell del terreny. Evidentment, en terrenys plans no resulta fàcil, ni tenen molt sentit, 

matisar les línies de nivell, per lo que no es diferència entre treball en línia recta (R) i treball en 

línia de nivell (N). 
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Capacitat d'infiltració. 

Roques. 

Són les Superficies que més afavoreixen el fenomen de l’escorrentiu. Es divideixen en dos grups: 

- Roques impermeables (pissarres, quarsites, granits, etc.). 

- Roques permeables (calcàries, dolomies, conglomerats, etc.). 

Sòls 

- Grup A. En ells l’aigua s’infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Profunds i de 

textures grosses (sorrenques o areno-limosas), estan excessivament drenats. 

- Grup B. Quan estan molt humits tenen una capacitat d'infiltració moderada. La profunditat 

de sòl és de mitja a profunda, i la seva textura franc-sorrenca, franca, franc–argilosa-

sorrenca, o franco-limosa, segons terminologia de US Departament of Agriculture. Estan 

ben o moderadament drenats. 

- Grup C. Quan estan molt humits la infiltracin és lenta. La profunditat de sòl és inferior a la 

mitja i la seva textura és franc–argilosa, franc-argilo-llimosa, llimosa o argilo-sorrenca. Són 

sòls imperfectament drenats. 

- Grup D. Quan estan molt humits i la infiltració és molt lenta. Té horitzons d’argila en la 

superfície o pròxims a ella i estan pobrament o molt pobrament drenats. També s'inclouen 

aquí els terrenys amb nivell freàtics permanentment alt i sols de poc espessor. 

El tipus de sòl considerat ha estat el grup C. 

4.4.2.4. Pendent. 

Segons la figura “Mapa de pendents de Catalunya (Agència, 2001)”, de la guia tècnica 

“Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, editat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua al març del 2003, s’ha escollit per la zona d’estudi una pendent major o igual al 

3%. 

Els valors de Po utilitzats s’han assumit com vàlids i són els utilitzats per al càlcul dels cabals.  

4.5. Resultats 

A continuació es presenten els resultats de l’aplicació del mètode anteriorment descrit a les 

conques d'estudi. 

El procés de càlcul seria: 

- Determinats el valor del llindar d’escolament (Po) (mm) i de la precipitació màxima en 24 

horas corregida pel període de retorn considerat P’d(t)(mm), t = període de retorn, es 

calcula C segons l'expressió 
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- La intensitat mitja corresponent al període de retorn considerat es calcula segons: 
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=  

amb I1/Id = 11 i sent Id=P’d(t)/24 la intensitat horària màxima It(t) (mm/h). 

- L'obtenció del cabal de màxima avinguda per al període de retorn considerat és: 

K
AIC

Q *
6.3

**
=  

A continuació es presenten els resultats obtinguts en cadascuna de les conques. 

Es calcula en primer lloc el valor del llindar d’escolament per a cada conca, aplicant el coeficient 

multiplicador regional recomanat pel ACA. 

Llindar d'escolament en cada conca vessant 

Conca Superfície (Km²) 

Llindar de 

vessament 

inicial 

(mm) 

Coeficient 

multiplicador 

regional M 

Llindar de 

vessament 

de càlcul 

(mm) 

1 0.086 13.46 1.3 17.5 

2 0.036 12.31 1.3 16 

3 0,488 13,76 1,3 17,89 

4 0,025 12,31 1,3 16 

3+4 0.513 12,32 1,4 16 

5 0.078 29.08 1.3 37.8 

 

L’assignació de la precipitació mitja màxima diària en cada conca és realitza per mitjà del mètode 

dels polígons de Thiessen.  

El resultat del repartiment de les àrees de cada conca vessant en funció dels polígons de Thiessen 

s’inclou en el quadre següent: 
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Nombre de 

conca 

E 356  

Vilanova Sau 

(Km2) 

E 366 O  

Santa Coloma 

de Farners 

'Fontd' (Km2) 

E 267 B  

Breda 'Plaça 

Rovira' (Km2) 

E259 

Montseny. 

Turo de 

L'Home 

1 0.086    

2 0.036    

3 0,488    

4 0,025    

3+4 0.513    

5 0.078    

D’acord als resultats obtinguts en els polígons de Thiessen s’assignen a continuació les 

precipitacions màximes diàries per a cada conca d’aportació. Als resultats obtinguts s’aplica el 

factor reductor de pluja diària Ka, dependent de la superfície de la conca, per a obtenir les 

precipitacions màximes diàries de càlcul per a cada conca. 
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Precipitacions màximes diàries de càlcul en cada conca vessant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conca Superfície (Km2) 

Precipitacions màximes diàries Pd(mm) 

KA 

Precipitacions màximes diàries Pd' (mm) 

Períodes de retorn T Períodes de retorn T 

T=5 anys T=10 anys T=25 anys T=50 anys T=100 anys T=500 anys T=5 anys T=10 anys T=25 anys T=50 anys T=100 anys T=500 anys 

1 0.086 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 

2 0.036 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 

3 0,488 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 

4 0,025 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 

3+4 0,513 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 

5 0,078 125 149 183 212 243 323 1 125 149 183 212 243 323 
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El càlcul final de cabals en cada conca versant es desenvolupa a continuació. Per a cadascuna 

d’elles s’indica: 

- denominació 

- llera principal 

- factor reductor de la pluja diària Ka 

- coeficient d’uniformitat que depèn del temps de concentració K 

Per als períodes de retorn de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 anys s’ha calculat: 

- coeficient de vessament 

- intensitat mitja de precipitació (mm/h) 

- cabal de càlcul (m3/s) 
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4.6. CABALS DE LES CONQUES INTERCEPTADES PER LA TRAÇA EXISTENT 

Conca 
Llera 

principal 

Temps de 

concentració 

(h) 

K 

Llindar de 

vessament 

Po' (mm) 

Periodes de retorn T 

T=5 anys T=10 anys T=25 anys 

C(5) 
I(5) 

mm/h 

Q(5) 

m3/s 
C(10) 

I(10) 

mm/h 

Q(10) 

m3/s 
C(25) 

I(25) 

mm/h 

Q(25) 

m3/s 

1  0.200 1.009 17.5 0.56 141.04 1.91 0.62 168.13 2.52 0.69 206.49 3.42 

2  0.203 1.010 16 0.59 140.15 0.84 0.65 167.05 1.10 0.71 205.17 1.48 

3  0.439 1.025 17,89 0.55 92,513 7,133 0,615 110,276 9,422 0,68 135,439 12,795 

4  0.174 1.008 16 0,593 151,558 0,629 0,651 180,657 0,823 0,714 221,881 1,109 

3+4  0.513 1.03 16.00 0.591 93.006 8.026 0.649 110.86 10.51 0.71 136.16 14.16 

5  0,154 1,007 37,8 0,30 161,44 1,04 0,36 192,44 1,49 0,43 236,36 2,20 

 

Conca 
Llera 

principal 

Temps de 

concentració 

(h) 

K 

Llindar de 

vessament 

Po' (mm) 

Períodes de retorn T 

T=50 anys T=100 anys T=500 anys 

C(50) 
I(50) 

mm/h 

Q(50) 

m3/s 
C(100) 

I(100) 

mm/h 

Q(100) 

m3/s 
C(500) 

I(500) 

mm/h 

Q(500) 

m3/s 

1  0.200 1.009 17.5 0.73 239.21 4.21 0.77 274.19 5.07 0.83 364.46 7.33 

2  0.203 1.010 16 0.76 237.69 1.81 0.79 272.44 2.17 0.85 362.14 3.11 

3  0.439 1.025 17,89 0,724 156,902 15,782 0,762 179,846 19,039 0,829 239,054 27,532 

4  0.174 1.008 16 0,755 257,042 1,358 0,79 294,629 1,629 0,852 391,626 2,336 

3+4  0.513 1.03 16.00 0.75 157.74 17.35 0.79 180.80 20.82 0.85 240.33 29.85 

5  0,154 1,007 37,8 0,48 273,81 2,85 0,53 313,85 3,60 0,62 417,17 5,67 
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APÈNDIX. PRECIPITACIONS TOTALS MENSUALS. PRECIPITACIONS  MÀXIMES DIÀRIES. 

AJUSTS ESTADÍSTICS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÈNDIX IV. PRECIPITACIONS TOTALS MENSUALS. 
PRECIPITACIONS  MÀXIMES DIÀRIES. AJUSTS 
ESTADÍSTICS

 



















 

Estació 0356 a Vilanova Sau 
            

   Precipitació  Precipitació 

Diària Mensual Diària Mensual 
Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes 

1956 811.2 65 Novembre 175.2 Juny 1981 1236.5 210 Febrer 343 Febrer 

1957 578.9 41.5 Octubre 93.4 Octubre 1982 720.2 98 Novembre 232 Novembre 

1958 1551.4 106 Desembre 339.5 Febrer 1983 1255 99 Març 342 Novembre 

1959 920.1 98 Octubre 199 Octubre 1984 702.5 90 Maig 184.5 Maig 

1960 677.6 104 Desembre 185 Desembre 1985 766 87 Gener 127 Gener 

1961 872.6 104 Gener 126.5 Gener 1986 862 120 Febrer 179 Octubre 

1962 1420.6 185 Novembre 370.5 Novembre 1987 1170.5 105 Octubre 284.5 Octubre 

1963 931.5 70 Desembre 197 Desembre 1988 681.5 47 Octubre 127.5 Setembre 

1964   90 Novembre     1989 811.5 64 Novembre 133 Novembre 

1965   157 Octubre     1990 1156.5 65 Març 224 Març 

1966   60 Novembre     1991   141 Desembre     

1968   180 Novembre     1992 1031 75 Setembre 170 Març 

1969   113 Maig     1993 662 52 Setembre 191 Setembre 

1970   114 Setembre     1994 762.6 80 Desembre 197.6 Agost 

1973 1121.2 78 Desembre 270 Desembre 1995 1168.9 126 Gener 280 Gener 

1974 799.5 55 Setembre 157 Juny 1996 1236.5 100 Octubre 268 Desembre 

1975 944.5 81 Febrer 158.5 Febrer 1997 700.5 71 Gener 97 Agost 

1977 1027.9 205 Octubre 304 Octubre 1998 674.6 72 Desembre 188 Desembre 

1978 744.5 54 Octubre 225 Gener 1999 659.7 87 Novembre 140 Novembre 

1979 902.5 50 Abril 182.5 Octubre 2001 1061.1 85 Maig 216.1 Maig 

1980 801.2 56.5 Juny 130 Abril 2002 802.4 72 Febrer 229 Febrer 

Estació Vilanova. Freqüencies P.màx. diària i mensual
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Estació 0259 a Montseny Turó L'Home 
            

   Precipitació  Precipitació 

Diària Mensual Diària Mensual 
Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes 

1951-1952 1209.3 129.2 Juliol 230.7 Octubre 1977-1978 1015.2 142 Octubre 211.2 Octubre 

1952-1953 758.3 79 Octubre 146.3 Juny 1978-1979 995.9 80.1 Gener 418.7 Gener 

1953-1954 1159.4 114.5 Octubre 207.9 Octubre 1979-1980 1004 118.3 Febrer 238.3 Octubre 

1954-1955   73 Agost     1980-1981 865.6 58.4 Juny 131.8 Juny 

1955-1956 973.9 71.6 Juliol 171.7 Març 1981-1982 1281.6 167.8 Febrer 368.3 Gener 

1956-1957 825.7 48.7 Octubre 136 Maig 1982-1983 810.5 141.4 Octubre 239.8 Octubre 

1957-1958 748 46.4 Octubre 160.7 Octubre 1983-1984 1390.1 182.4 Març 404 Novembre 

1958-1959 1567.1 100.3 Setembre 375.6 Setembre 1984-1985 743.1 69.7 Maig 223.3 Novembre 

1959-1960 1104 94.2 Octubre 229.7 Octubre 1985-1986 772.1 66.6 Novembre 117.1 Gener 

1960-1961 1003.6 89 Gener 177.8 Gener 1986-1987 815.2 77 Octubre 166.4 Octubre 

1961-1962 1028.5 159.8 Novembre 344.1 Novembre 1987-1988 1178.6 86.3 Gener 249.2 Gener 

1962-1963 1519.9 165.8 Novembre 261.1 Novembre 1988-1989 792 107.6 Novembre 168.7 Novembre 

1963-1964 1055.8 187 Febrer 281.1 Febrer 1989-1990 888 49.5 Novembre 140.5 Novembre 

1964-1965 878.9 104.7 Desembre 192 Desembre 1990-1991 1252.4 79.3 Octubre 253.1 Febrer 

1966-1967   52 Gener     1991-1992 1398.8 84.2 Desembre 259.7 Desembre 

1967-1968 1095.2 153.5 Octubre 221 Novembre 1992-1993   78.4 Setembre     

1968-1969 1694.8 171.1 Novembre 393.5 Novembre 1993-1994 808 71.8 Setembre 181.4 Setembre 

1969-1970 858.4 78.4 Desembre 200.4 Octubre 1994-1995 982.7 100 Octubre 262.5 Octubre 

1970-1971 1539.8 179.8 Setembre 295.6 Setembre 1996-1997 1463.8 136.2 Octubre 292.8 Novembre 

1972-1973 780.1 44 Desembre 119.6 Desembre 1997-1998 953.8 95.8 Gener 161.3 Desembre 

1973-1974 1158.1 135.4 Setembre 267.6 Març 1998-1999   40.4 Agost     

1974-1975 911.6 121.4 Agost 220.2 Agost 1999-2000 805.9 150 Maig 189.6 Maig 

1975-1976 944 124.8 Febrer 224.7 Febrer 2000-2001 819 49.1 Gener 119.5 Gener 

1976-1977 1605.7 149 Gener 338.4 Maig             

Estació Montseny Turò L'home. Freqüencies P. màx. diària i 
mensual
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Estació 0366O a Santa Coloma de Farners  "Fontd" 
            

   Precipitació  Precipitació 

Diària Mensual Diària Mensual 
Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes 

1978-1979 777.9 107 Gener 366.4 Gener 1989-1990 79.5 77.5 Novembre 242.3 Novembre 

1979-1980 736.5 77 Abril 164.3 Octubre 1990-1991 930.3 58.4 Maig 179.8 Octubre 

1980-1981 682.7 51.3 Juliol 127.9 Novembre 1991-1992 1224.5 94.3 Desembre 239.3 Desembre 

1981-1982 830 174.8 Febrer 307 Febrer 1992-1993 924.6 60.5 Febrer 186.9 Octubre 

1982-1983 472.9 60 Novembre 174.1 Novembre 1993-1994 561.9 41.7 Setembre 130.1 Setembre 

1983-1984 910 48 Novembre 230.1 Novembre 1994-1995   108.7 Octubre     

1984-1985 562.6 50.7 Maig 157.5 Novembre 1995-1996 1047.8 92.8 Gener 240.6 Gener 

1985-1986 805 112.5 Març 132.6 Març 1996-1997 1079.9 99.4 Novembre 201.6 Juny 

1986-1987 777.8 78.5 Octubre 136.6 Octubre 1997-1998   59.3 Maig     

1987-1988 1346.2 100.6 Octubre 372.1 Octubre 1999-2000 554.3 36.6 Juny 86.2 Juny 

1988-1989   50.5 Agost     2002-2003   71.9 Octubre     

Estació Santa Coloma "FontD". Freqüencies P.màx. Diària i 
mensual
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Estació 0276B a Breda "Plaça Rovira" 

   Precipitació  Precipitació 

Diària Mensual Diària Mensual Any 

hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes Any hidrológic Anual Precipitació (mm) Mes Precipitació (mm) Mes 

1979-1980 750.4     181.5 Octubre 1991-1992 1101.1 76 Desembre 208.6 Desembre 

1980-1981   40 Juliol     1992-1993   64 Setembre     

1981-1982 995 140 Febrer 274.2 Febrer 1993-1994 596.7 87 Agost 132.1 Setembre 

1982-1983 578.9 76 Novembre 190.9 Novembre 1994-1995 613 75 Octubre 193.9 Octubre 

1983-1984 966.5 109 Març 227.8 Novembre 1995-1996 832.5 82 Gener 195.6 Gener 

1984-1985 525.3 55 Maig 145.6 Maig 1996-1997 977.4 84 Novembre 173.9 Desembre 

1985-1986 773.1 83 Gener 121.9 Gener 1997-1998   59.5 Gener     

1986-1987   68.1 Octubre     1998-1999 531.5 54 Agost 119 Desembre 

1987-1988   78 Maig     2000-2001 835.6 94.2 Desembre 175.7 Desembre 

1988-1989 658.8 181 Novembre 232.3 Novembre 2001-2002 854.4 59 Maig 211.1 Maig 

1990-1991 836.4 60 Maig 156.5 Març 2002-2003 760.7 84 Desembre 144.2 Setembre 

Estació Breda. Freqüencies P. màx. diària i mensual
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Annex 7. Trànsit 

1. INTRODUCCIÓ 

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

incidència econòmica i social de l’obra en la seva àrea

concessió, tenint en compte l’equilibri econòmic entre ambdues parts.

Segons les previsions de la Secretaria de Planificació Territorial, 3,1 milions d’habitants viurà fora 

de la Regió Metropolitana de Barcelona 

la resta de Catalunya (passa de 69% de 2001 a 61% l’any 2026).

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

superiors a la mitjana de Catalunya els darrer

i la Selva. 

Les comarques que travessa aquest eix viari tenen una activitat marcadament industrial i de 

serveis: d’Est a Oest el sector industrial perd pes respecte el sector de serveis degut als atracti

turístics que presenten les comarques sota la marca de Costa Brava. En aquestes, el turisme és 

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

turisme de caire més rural. 

L’Eix Transversal és una infraestruc

de les comarques que travessa i representa també una oportunitat per canalitzar els trànsits de 

vehicles lleugers i pesants de pas.

2. OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI

L’objecte del contracte de concessió 

25, de 155 km, entre Cervera i Caldes de Malavella, la C

doble calçada, i per tant, aquest tram només requereix manteniment i explotació.

2.1. Delimitació i zonificació de L’ÀMBIT d’estudi

Tot i que aquest projecte només compren un tram de 1,2 km, s’utilitzarà com a 

d’estudi del present projecte el 

Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
elves - Arbúcies 

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

incidència econòmica i social de l’obra en la seva àrea d’influència i sobre la rendibilitat de la 

concessió, tenint en compte l’equilibri econòmic entre ambdues parts. 

Segons les previsions de la Secretaria de Planificació Territorial, 3,1 milions d’habitants viurà fora 

de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) l’any 2026, que perdrà pes demogràfic en relació a 

la resta de Catalunya (passa de 69% de 2001 a 61% l’any 2026). 

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

superiors a la mitjana de Catalunya els darrers anys, en especial els de les comarques del Gironès 

Les comarques que travessa aquest eix viari tenen una activitat marcadament industrial i de 

serveis: d’Est a Oest el sector industrial perd pes respecte el sector de serveis degut als atracti

turístics que presenten les comarques sota la marca de Costa Brava. En aquestes, el turisme és 

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

L’Eix Transversal és una infraestructura de transport estratègica per el desenvolupament econòmic 

de les comarques que travessa i representa també una oportunitat per canalitzar els trànsits de 

vehicles lleugers i pesants de pas. 

OBJECTE I ÀMBIT D’ESTUDI 

L’objecte del contracte de concessió es refereix a la construcció, manteniment i explotació de la C

25, de 155 km, entre Cervera i Caldes de Malavella, la C-25 ja  és actualment una via preferent de 

doble calçada, i per tant, aquest tram només requereix manteniment i explotació.

 

Figura 2.1. Caretera C-25 

Delimitació i zonificació de L’ÀMBIT d’estudi 

Tot i que aquest projecte només compren un tram de 1,2 km, s’utilitzarà com a 

del present projecte el tram Espinelves – Santa coloma de Farners situat a les comarques 

25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
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Aquest estudi de viabilitat la inclou la determinació de les previsions sobre la demanda d’ús i 

d’influència i sobre la rendibilitat de la 

Segons les previsions de la Secretaria de Planificació Territorial, 3,1 milions d’habitants viurà fora 

(RMB) l’any 2026, que perdrà pes demogràfic en relació a 

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

s anys, en especial els de les comarques del Gironès 

Les comarques que travessa aquest eix viari tenen una activitat marcadament industrial i de 

serveis: d’Est a Oest el sector industrial perd pes respecte el sector de serveis degut als atractius 

turístics que presenten les comarques sota la marca de Costa Brava. En aquestes, el turisme és 

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

tura de transport estratègica per el desenvolupament econòmic 

de les comarques que travessa i representa també una oportunitat per canalitzar els trànsits de 

es refereix a la construcció, manteniment i explotació de la C-

25 ja  és actualment una via preferent de 

doble calçada, i per tant, aquest tram només requereix manteniment i explotació. 

Tot i que aquest projecte només compren un tram de 1,2 km, s’utilitzarà com a àmbit general 

Santa coloma de Farners situat a les comarques 
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d’Osona i la Selva, més concretament en els municipis d’Espinelves, Arbúcies i Sant Hilari de 

Sacalm, el qual té una longitud de 17.1 km. La C-25 passa per una zona d’orografia molt 

accidentada i amb una velocitat de projecte de 100 km/h 

Enllaç Coll de Revell 

Actualment es tracta d’una rotonda a diferent nivell, ubicada sobre el tronc de la C-25 La calçada 

actual passa sota aquesta rotonda mitjançant un fals túnel. El ramal de sortida sentit Vic 

s’incorpora a la carretera GI-543, que connecta al Km 203 amb les carreteres GIV-5411 i GI-543, i 

connecta a les poblacions de Viladrau i Espinelves, als nuclis rurals existents en l’itinerari de la 

GIV-5411, i indirectament a Arbúcies (per la GI-543).  

 

 

 

Figura 2.2. Tram Espinelves fins Santa Coloma de Farners. 
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3. RECOLLIDA DE DADES BÀSIQUES SOCIOECONÒMIQUES I DE MOBILITAT 

3.1. POBLACIÓ   

Durant els darrers 20 anys la població de tots dos municipis ha anat sofrint un progressiu augment.  

La població d’Espinelves i Santa coloma de Farners va passar de 7.247 habitants l’any 1981 a 

9.353 l’any 2001 (augment del 29%). 

 

Font: Idescat, 2001 

3.2. MOTORITZACIÓ.  

Tant l’índex de motorització d’Espinelves (945 veh./1000 habitants) com el de Santa Coloma de 

Farners (759 veh./1000 habitants) com el conjunt (852 veh./1000 habitants) es troba per sobre la 

mitjana de Catalunya (650 veh./1000 habitants) i en el cas dels dos municipis, i del conjunt de tots 

dos, es troba per sobre de la mitjana de les comarques d'Osona (715 veh./1000 hab.)  i la Selva 

(720 veh./1000 hab.). 

Si només es fa referència als turismes, l’índex de motorització és de 484 tur/1000 habitants en el 

cas d’Espinelves, de 530 tur/habitants en el cas de Santa Coloma del Farners; i de 507 tur/1000 

habitants en el cas del conjunt dels dos municipis. 

 

Font: Idescat, 2001 
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3.3. MOBILITAT OBLIGADA.  

L’any 1996 es produïen 93 viatges relacionats amb Espinelves, 76 d’ells relacionats amb el treball 

(81.72%) i 17 amb motiu d’estudis (18.28%).  Pel que fa a Santa Coloma del Farners, es produïen 

6519 viatges: 4069 relacionats amb el treball (62.42%) i 2450 relacionats amb motiu d’estudis 

(37.58%). 

Dels desplaçaments relacionats amb Espinelves per motiu treball, el 63.16% es realitzen en mode 

privat i un 15.79% ho fa en transport col·lectiu. Dels desplaçaments relacionats amb Santa Coloma 

del Farners per motiu treball, el 77.24% es realitzen en mode privat i només un 2.06% ho fa en 

transport col·lectiu. 

 

Font: Idescat, 2001 

Dels desplaçaments relacionats amb Espinelves per motiu estudis, el 29.41% es realitzen en mode 

col·lectiu i un 35.29% ho fa en transport privat.  Dels desplaçaments relacionats amb Santa 

Coloma del Farners per motiu d’estudis, el 31.02% es realitzen en mode privat i un 28.57% ho fa 

en transport col·lectiu. 

Mobilitat Obligada per desplaçaments residència-treball
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Font: Idescat, 2001 

A Espinelves, el 11% dels desplaçaments per motiu treball són realitzats per no residents que hi 

van a treballar, mentre que el 62% són desplaçaments de residents que surten del municipi.  Els 

desplaçaments per motiu estudis són realitzats per no residents que van al municipi a estudiar no 

hi ha percentatge, mentre que el percentatge dels que surten fora és del 94%. 

A Santa Coloma del Farners, el 15% dels desplaçaments per motiu de treball són realitzats per no 

residents que hi van a treballar, mentre que el 32% són desplaçaments de residents que surten del 

municipi.  El 29% dels desplaçaments per motiu estudis són realitzats per no residents que van al 

municipi a estudiar, mentre que el percentatge dels que surten fora és del 15%. 

 

 

 

 

 

 

Font: Idescat, 2001 

4. DEMANDA VIÀRIA 

Al llarg  dels gairebé 150 km l’Eix Transversal compta amb 13 aforament permanent, 4 dels quals 

es troben en el tram Espinelves – Santa Coloma de Farners: 

- Dos aforaments permanents a la mateixa C-25 de la xarxa d’aforaments de la Generalitat. 

- Un aforament virtual a la mateixa C-25 de la xarxa d’aforaments de la Generalitat. 

- Un aforament de cobertura, GI-453 (Espinelves) – GIV-5441 (Espinelves). 

Mobilitat Obligada per desplaçaments residència-estudis
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Desplaçaments
Col-lectiu Privat Altres

Desplaçament a fora

Desplaçament des de fora

Desplaçament interns

Espinelves i Santa coloma del Farners

Distribució treball (%). Any 1996

53%

32%

15%Desplaçament 
des de fora

Desplaçament 
a fora

Desplaçament 
interns

Espinelves i Santa coloma del Farners

Distribució estudi (%). Any 1996

56%

15%

29%

Desplaçament 
des de fora

Desplaçament 
a fora

Desplaçament 
interns

Espinelves i Santa coloma del Farners



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 7. Trànsit Pàgina | 10  

 

 

4.1. AFORAMENTS EXISTENTS. 

4.1.1. Aforaments permanents de la Generalitat de Catalunya 

La xarxa d’Aforaments de la Generalitat de Catalunya té dos punts d’aforament permanents a 

l’àmbit d’estudi: 

- L’estació 32521217 situada en el PK. 212.000(**) de la carretera C-25 (Arbúcies – Túnel 

de Joanet). 

- L’estació 32522017 situada en el PK. 219.700(**) de la carretera C-25 (Santa coloma del 

Farners, Túnel les Fosses). 

 

En totes dues estacions es disposa de les dades dels anys 2003 – 2005. 

El trànsit de la C-25 en l’àmbit d’estudi presenta, l’any 2005, un valor d’IMD anual entre 11.660 

veh./dia (en la zona del túnel les Fosses, PK. 219.700) i 10.888 (en la zona del túnel de Joanet, PK 

212.000). 

En el punt de Arbúcies – Túnel de Joanet, PK. 212.000: 

- En els darrers anys, el trànsit ha anat en augment, tant en feiners com en els caps de 

setmana.  Entre 2003 i el 2005, l’augment ha estat del 13.03% per feines i per sobre del 

13.15% en el caps de setmana. 

- L’hora 30 de l’any 2005 (H30) presenta una intensitat de 1.712 vehicles i es produeix un 

dilluns de març (28/03) a les 18:00 h.  Representa un 15.72% de la IMD total anual. 

Aforaments de la Generalitat  
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- L’hora 50 de l’any 2005 (H50) presenta una intensitat de 1.588 vehicles i es produeix un 

dissabte d’agost (06/08) a les 13:00 h.  Representa un 14.58% de la IMD total anual. 

- L’hora 100 de l’any 2005 (H100) presenta una intensitat de 1.396 vehicles i es produeix un 

dissabte de març (30/07) a les 10:00 h.  Representa un 12.82% de la IMD total anual. 

 

Figura 4.1Estació 32521217. Evolució de les IMD annuals dels anys 2003-2005 

Font: Pla d’aforaments 

En el punt de Santa coloma del Farners, Túnel les Fosses, PK. 219.700: 

- El trànsit en un dia feiner és lleugerament inferior a la mitjana anual. 

- En els darrers anys, el trànsit ha anat en augment tant, en feiner com en els caps de 

setmana.  Entre 2003 i el 2005, l’augment ha estat del 12.66% per feiners i per sobre del 

19% en el caps de setmana. 

- L’hora 30 de l’any 2005 (H30) presenta una intensitat de 1.932 vehicles i es produeix un 

divendres de març (25/03) a les 19:00 h.  Representa un 16.57% de la IMD total anual. 

- L’hora 50 de l’any 2005 (H50) presenta una intensitat de 1.726 vehicles i es produeix un 

dilluns de març (28/03) a les 13:00 h.  Representa un 14.80% de la IMD total anual. 

- L’hora 100 de l’any 2005 (H100) presenta una intensitat de 1.370 vehicles i es produeix un 

dimecres de març (16/03) a les 17:00 h.  Representa un 11.75% de la IMD total anual. 
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Figura 4.2. Estació 32522017. Evolució de les IMD annuals dels anys 2003-2005 

Font: Pla d’aforaments 

Taula resum H30 – H50 I H100 

Estació Població 
IMD 

anual 

H-30 H-50 H-100 

Vol 
% vs 

IMD 
Dia Vol 

% vs 

IMD 
Dia Vol 

% vs 

IMD 
Dia 

32522017 

Santa 

Coloma 

de 

Farners 

11660 1932 16,57 

25-03-05 

19:00  

divendres 

1726 14,8 

28-03-05 

13:00  

dilluns 

1370 11,75 

16-03-05 

17:00 

dimecres 

32521217 Arbúcies 10888 1712 15,72 

28-03-05 

18:00         

dilluns 

1588 14,58 

06-08-05 

13:00 

dissabte 

1396 12,82 

30-07-05 

10:00 

dissabte 

Aforaments Generalitat de Catalunya 

Nº Estació Població Carretera PK Any IMD 
IMD 

feiner 

IMD 

dissabte 

IMD 

diumenge 

32522017 

Santa Coloma de 

Farners (Túnel les 

Fosses) 

C-25 219,7 

2005 11660 11248 11013 14365 

2004 13795 13608 13135 15392 

2003 10178 9984 10163 11163 

         

32521217 
Arbúcies (Túnel de 

Joanet) 
C-25 212 

2005 10888 10615 11263 11879 

2004 11322 11060 11644 12310 

2003 9360 9391 9700 10753 

PESANTS 

32522017 Santa Coloma de C-25 219,7 2005 23,80% 29,48% 14,26% 8,88% 
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Nº Estació Població Carretera PK Any IMD 
IMD 

feiner 

IMD 

dissabte 

IMD 

diumenge 

Farners (Túnel les 
Fosses) 2004 23,12% 28,01% 13,76% 9,48% 

2003 25,26% 30,91% 13,45% 10,77% 

         

32521217 Arbúcies (Túnel de 
Joanet) C-25 212 

2005 25,01% 30,81% 13,14% 10,30% 

2004 25,41% 31,42% 12,74% 10,37% 

2003 25,18% 30,83% 13,60% 10,96% 

Esquema IMD. Total anual (% pesants) 

 

Esquema IMD.  Feiner (% pesants) 

Aforaments Generalitat 

10.888 (25.01%) 

11.660 (23.80%) 
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Esquema IMD. Caps setmana (% pesants) 

 

5. EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT 

Al llarg de l’Eix Transversal C-25 Espinelves – Santa Coloma del Farners compta amb 3 

aforaments permanents.  A la següent taula es presenten els següents aforaments, d’oest a est. 

Punt 

Aforamen

t 

PK Població IMD 2004 % VP 2004 
IMD 

2005 
% VP 2005 

Inc 

2003-

2004 

Inc 

2004-

2005 

3251901

7 
190.8 Túnel de Sant julià 12.946 25.02 12.564 24.9 14.6 3.0 

3252121

7 
212.0 Túnel de Joanet 11.322 25.4 10.888 25.0 17.6 4.0 

3252201

7 
219.7 Túnel Les Fosses 13.795 23.12 11.660 23.8 35.5 18.3 

Font: Pla d’aforaments 

10.615 (30.81%) 

11.248 (29.48%) 

11.571 (11.72%) 

12.689 (11.57%) 

Aforaments Generalitat 

Aforaments Generalitat 
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A continuació es presenta la IMD per a 3 aforaments de la C-25, tram: Espinelves – Santa Coloma 

del Farners. 

Distribució mensual del trànsit en 3 punts 

 

Distribució setmanal del trànsit (Túnel de Sant Julià) 

 

Distribució setmanal del trànsit (Túnel de Joanet) 
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Distribució setmanal del trànsit (Túnel les Fosses) 

 

S’observa com el divendres és el dia amb més trànsit de la setmana degut a que els vehicles 

pesants es mantenen força alts i els lleugers augmenten respecte a la resta de dies feiners. El 

dissabte i diumenge s’observa clarament com la intensitat dels vehicles pesants disminueix molt. 

Dimarts, dimecres i dijous són els dies amb més vehicles pesants. 

Vehicles Lleugers   

Municipi Túnel de Sant Julià Túnel de Joanet Túnel de les Fosses 

Estació 32519017 32521217 32522017 

PK 190,8 212,0 219,7 

1.997  4.657 4.687 

1.998 4.985 6.046 6.081 

1.999 7.161 6.284 6.366 

2.000 7.448 6.478 6.551 
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2.003 8.466 7.200 7.606 

2.004 9.668 8.411 10.581 

2.005 9.441 8.165 8.885 

Evolució del trànsit de Vehicles Lleugers  

 

Font: Estudi d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat 

 

Vehicles Pesants   

Municipi Túnel de Sant Julià Túnel de Joanet Túnel de les Fosses 

Estació 32519017 32521217 32522017 

PK 190,8 212,0 219,7 

1.997 514 445  

1.998 1.539 1.314 423 

1.999 1.943 1.682 1.310 

2.000 2.148 1.778 1.680 

2.001   1.870 

2.002 2.679 2.266 2.403 

2.003 2.831 2.430 2.572 

2.004 3.278 2.911 3.214 

2.005 3.123 2.723 2.775 

Evolució del trànsit de Vehicles Pesants  
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Font: Estudi d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat 

Es presenta a continuació una gràfic amb la distribució horària corresponent al dia mitjà feiner. 

Intensitats horàries en dia laborable d’aforament (Santa Coloma del Farners) 

 

Font: Estudi d’avaluació de l’impacte sobre la mobilitat 
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% de vehicles pesants 2005 

 

Font: Pla d’aforaments 

Com s’observa al gràfic, el percentatge de vehicles pesants, que la mitjana de l’any supera el 23%, 

en els aforaments, està per sobre un 29% d’un dia laborable. 

6. JUSTIFICACIÓ DEL DESDOBLAMENT DE L’EIX 

En l’Estudi d’Avaluació de l’Impacte sobre la Mobilitat Desdoblament Carretera C-25, Tram: 

Cervera – Caldes de Malavella realitzat per la Direcció General de Carreters a l’abril de 2006, es 

calculen els nivells de servei de l’eix i s’arriba a la conclusió  de que actualment funciona en la 

major part del seu traçat a nivell de servei D a l’hora 100, i per tant supera el nivell admissible per 

la Norma de traçat 3.1 I.C, que  és la que estableix els criteris de dimensionament de la secció 

d’una carretera. 

Pel càlcul dels nivells de servei l’any 2004 s’ha utilitzat el “Highway Capacity Manual” de 2000. 

En el cas d’una carretera de dos carrils hi ha dos paràmetres que descriuen la qualitat del servei: 

- La velocitat mitjana de recorregut 

- El percentatge de demora (és el percentatge mitjà sobre el temps de recorregut de tots els 

vehicles que pateixen demora per viatjar en columna per un tram de carretera) 

Les  condicions ideals per les carreteres de dues carrils són les següents: 

- Velocitat de projecte >=96 Km/Hora 

- Amplada de carril >=3.60 Km/Hora 

- Amplada voral >=1.80 metres 

- Inexistència de trams amb prohibició per avançar 

- Tots els vehicles són lleugers 

- Repartiment 50/50 de tràfic per cada sentit de circulació 

- Cap restricció de trànsit principal deguda a girs 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0
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Túnel Joanet

Túnel les Fosses

%
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- Terreny pla. 

El manual de capacitat diferencia les carreteres convencionals en dues tipus: 

- CLASSE I. Els usuaris tenen expectatives de circular a altes velocitats. El nivell de servei 

depèn del percentatge del temps de demora (%TD) i de la velocitat mitjana de recorregut 

(VMR). 

- CLASSE II. No hi ha expectatives de velocitats altes. El nivell de servei depèn del 

percentatge del temps de demora (%TD). 

L’Eix Transversal pertany a la CLASSE I 

Resultat de càlcul de la intensitat punta equivalent (IPE) segons l’Estudi d’Avaluació de l’Impacte 

sobre la ;Mobilitat. 

Tram amb secció 1 + 1 aforament permanent 

PK 

inici 

PK 

final 
Tram Secció 

IMD 

2004 

%VP 

2004 

IH100 

(veh/h) 

IPE 

%TD 

IPE 

VMR 

187 210 Calldetenes – Sant Hilari Sacalm 1+1 12.946 25.0% 1.617 1.617 1.833 

228 238 
Santa Coloma de Farners – 

Riudellots de la Selva 
1+1 12.227 20.5% 1.143 1.341 1.273 

Resultat del càlcul del % de temps de demora (%TD) i de la velocitat mitjana de recorregut (VMR). 

Tram amb secció 1 + 1 aforament permanent 

PK 

inici 

PK 

final 
Tram Secció 

IMD 

2004 

%VP 

2004 
%TD 

NS 

%TD 
VMR 

NS 

VMR 

187 210 Calldetenes – Sant Hilari Sacalm 1+1 12.946 25.0% 80 E 73 C 

228 238 
Santa Coloma de Farners – 

Riudellots de la Selva 
1+1 12.227 20.5% 71 D 79 C 

El nivell de servei resultant és, segons el Manual de Capacitat, el més restrictiu dels 2 i per tant es 

pren l’obtingut a partir de l’anàlisi del TD: la majoria de trams funcionen a nivell de servei D i el 

tram Calldetenes – Sant Hilari Sacalm arriba a nivell E. 

La norma de Traçat 3.1-IC, que estableix els criteris per al dimensionament  de la secció de les 

carreteres, exigeix per una carretera de calçades separades amb velocitat de projecte 120, sent la 

velocitat de projecte de 100 km/h en el tram objecte del present estudi un nivell no superior a C al 

final de la vida útil de la infraestructura. Pert tant, el desdoblament de l’Eix es justifica plenament. 

 

 

 

CLASSE DE 

CARRETERA 

Velocitat 

de 

Carrils 

(m) 

Voral (m) Bermes (m) Nivell de servei 

a l’hora de exterior interior Mínim Màxim 
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Projecte 

(km/h) 

projecte de 

l’any horitzó 

De calçades separades 

120 3,5 2,5 
1,0 – 

1,5 
0,75 1,5 C 

100 3,5 2,5 
1,0 – 

1,5 
0,75 1,5 D 

80 3,5 2,5 1,0 0,75 1,5 D 

De 

calçada 

única 

Vies ràpides 
100 3,5 2,5 0,75 1,5 C 

80 3,5 2,5 0,75 1,5 D 

Carreteres 

convencionals 

100 3,5 1,5 – 2,5 0,75 1,5 D 

80 3,5 1,5 0,75 1,5 D 

60 3,5 1,0 – 1,5 0,75 1,5 E 

40 

IMD>2000 
3,5 0,5 - - E 

40 

IMD<2000 
3,0 0,5 - - E 

 

7. PREVISIÓ DE TRÀNSIT 

Segons els estudis efectuats, el trànsit de l’Eix Transversal passa de 717 millons de veh-km l’any 

2005 (167 Mveh-km de vehicles pesants) a 1.241 Mveh-km (922 Mveh-km) l’any 2030. A l’horitzó 

final de la concessió (2043), el veh-km s’estimen en 1.478 Mveh-km, dels quals 414 Mveh-km 

corresponen a VP. Aquest valors, en funció d’escenaris de major o menor confiança en totes les 

hipòtesis establertes, són els que s’han considerat per al disseny del desdoblament. 

8. IMPACTE DEL DESDOBLAMENT  

8.1. Impacte del desdoblament sobre la mobilitat  

Actualment  L’Eix Transversal a nivells de serveis que superen els requeriments de nivell de servis 

de la Norma 3.1 I.C.  En bona part, la necessitat del desdoblament té com a causa l’alt percentatge 

de vehicles  pesants. No desdoblar L’Eix Transversal implicaria costos de gestió i de temps que 

condicionarien el desenvolupament de les planes interiors.  L’Eix Transversal és ja actualment un 

corredor consolidat i per tant el propi desdoblaments no indueix de manera significativa nous 

viatges sinó que els canalitza amb millor nivell de servei. 

En cas de no desdoblar-se, s’obligaria a part del trànsit (el nou captiu, és a dir trànsit de pas) a 

utilitzar altres itineraris alternatius, més llargs i costosos i que augmentarien el nivell de congestió 

de les vies que travessen la Regió Metropolitana de Barcelona: AP-7, Quart Cinturó... Les anàlisis 

efectuades amb el sistema SIMCAT permeten obtenir el nivell de servei de la via en cas de no 

desdoblar-se l’Eix i mostren el grau de congestió que s’aconseguiria. 

Estació Carretera Municipi 
Secció 

2026 

IMD 2026 

(SIMCAT) 

IH100 2026 

(SIMCAT) 

NS H100 

2026 

NS H100 

sense 
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(SIMCAT) projecte 

(SIMCAT) 

32521217 C-25 Túnel Joanet 2+2 14.612 1.701 A_B E 

32522017 C-25 Túnel les Fosses 2+2 14.612 1.956 A_B E 

 

El trànsit que restaria a l’Eix treballaria a un nivell de servei molt baix que té com a conseqüència 

velocitats mitjanes baixes i per tant pèrdues de temps i augment de les emissions de CO2. 

8.2. Impacte del desdoblament sobre l’accidentalitat 

L’índex de mortalitat dels accidents de L’Eix  Transversal disminuirà significativament amb el 

desdoblament perquè els estàndards de seguritat d’una autopista són superiors als d’una via 

ràpida de calçada única, que és la tipologia actual de L’Eix Transversal. 

8.3. Impacte del desdoblament sobre el transport públic. 

El desdoblament de L’Eix Transversal millora la fluïdesa del trànsit, i per tat, augmenta la fiabilitat 

del transport públic que l’utilitzi.  

9. DADES DE PARTIDA 

9.1. TRÀNSIT 

Les dades de trànsit s’han obtingut de l’estudi de Trànsit. Desdoblament de L’Eix Transversal C-

25,redactat a l’abril de 2006. En aquest estudi s’ha determinat el trànsit previst l’any 2013 per a 

cadascun dels segments de la duplicació C-25 compresos entre enllaços consecutius. En aquest 

estudi s’adopta com a any de posada en servei de la duplicació l’any 2013. 

D’acord amb la instrucció 6.1-I.C. “Seccions de ferms”, les categories de trànsit pesant són: 

CATEGORIA DE TRÀNSIT 

PESANT 
T00 T0 T1 T2 

IMDP  

(Vehicles pesants / dia) 
≥ 4000 3999 - 2000 1999 -  800 799 - 200 

Taula 9-1. Categories de transit pesant T00 a T2 

CATEGORIA DE TRÀNSIT 

PESANT 
T31 T32 T41 T42 

IMDP  

(Vehicles pesants / dia) 
199 - 100 99 -50 49 - 25 < 25 

Taula 9-2. Categories de transit pesant T3 I T4 

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

diària de vehicles pesants (IMDP) que es preveu al carril de projecte, l’any de la posada en servei i 

la categoria de trànsit en els subtrams l’eix transversal figuren a la taula següent  

TRAM NOM PK inicial PK final 
Longitud 

(km) 
Pesats 2013 

IMDp 2013 

(carril) 

CATEGORIA 

DE TRÀNSIT 
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Tr. 31 Buc 199+080 202+820 3,74 3183 1592 T1 

Tr. 32 Coll del Revell 202+820 209+920 7,1 3266 1633 T1 

Tr. 33 "Riudecós" 209+920 217+320 7,4 2925 1463 T1 
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1. OBJECTE  

L’objecte del present annex és la definició del traçat del tronc del desdoblament de l’Eix 

Transversal entre el PK 202+300 i el PK 203+500, així com la definició de la remodelació de 

l’enllaç del Coll del Revell. 

També s’han definit totes les reposicions de carreteres i camins afectats pel desdoblament. 

1.1. Situació actual 

En general, la carretera actual té una secció tipus 7/12, és a dir, una calçada de 7 m (un carril per 

cada sentit de circulació) i vorals de 2,50 m. En rampes prolongades, la C-25 disposa d’un carril 

addicional per a vehicles lents en sentit de pujada, reduint l' amplada del voral en aquest costat a 

1,50 m. 

La carretera actual presenta control total d’accessos. 

La longitud del tram objecte d’aquest projecte és de 1,2 km, amb un túnel artificial. La C-25 passa 

per una zona d'orografia molt accidentada.   

En general, els radis mínims en planta, de la C-25 actual, són equivalents o superiors a 450 m, tot i 

que hi ha diverses corbes amb radis inferiors, amb un mínim absolut de 315 m. 

La rampa màxima de la C-25 és del 6% (entre els PKs 201.8 i 202.5) abans d’arribar al túnel del 

Coll del Revell, en sentit Girona. Per tant 200m d’aquesta rampa màxima estan inclosos dins la 

zona del projecte. 

2. NORMATIVA 

Per a la definició del traçat s’han tingut en compte les següents normes i recomanacions: 

Criteris normatius 

La carretera actual va ser projectada a principis dels anys noranta, seguint els criteris de la 

normativa vigent en aquell moment. Els criteris actuals són més restrictius en general. El 

compliment rigorós de la normativa actual implicaria uns sobrecostos que en molts casos no 

estarien justificats, pel fet de deixar d'aprofitar la infraestructura actual. Així, tot i que la velocitat de 

projecte és de 100 km/h s’admet que, puntualment, les característiques de l’autovia (paràmetres 

de traçat, etc.), siguin inferiors, tot i que mai menors de les corresponents a 80 km/h. 

Amb això, el traçat del desdoblament s’ha dissenyat tenint en compte les Normes i recomanacions 

següents: 

- Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento. 

- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones” del MOP, de data 1967 

- “Recomendaciones para el proyecto de enlaces” del MOP, de data 1968. 

- “Recomendaciones sobre glorietas” del MOPU, de data 1989. 

- “Criteris generals en el disseny de rotondes” de la Direcció General de Carreteres 

del“Manual de càlcul geomètric de rotondes” i “Instrucció per al disseny i projecte de 
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rotondes” de la Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

3. CONDICIONANTS DE DISSENY DEL TRAÇAT DESDOBLAT 

Els principals condicionants de l’actuació són els següents: 

- Paràmetres de disseny 

- Infraestructura existent 

- Manteniment del trànsit durant les obres 

- Criteris normatius 

- Criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 

- Condicionants ambientals 

Infrastructura existent 

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

present projecte s’orienten a aprofitar al màxim possible la infraestructura existent, per la qual cosa 

l’actual C-25 constitueix el condicionant més important de l’actuació. 

Aquesta carretera influeix decisivament en la definició dels paràmetres dels eixos de traçat (en 

planta i alçat), en l’amplada de la mitjana (per a poder aprofitar passos superiors existents), en la 

tipologia dels viaductes i d’altres obres de fàbrica (per la proximitat dels existents), etc. 

3.1. Descripció de l’Ordre d’Estudi 

Els paràmetres de disseny a considerar per al desdoblament de la carretera són: 

Tipus d’estudi Projecte Constructiu 

Classe d’obra Millora general - Desdoblament 

Tipus de xarxa Bàsica primària 

Tipus de via Via preferent 2+2 

Tipus de terreny Ondulat 

Velocitat de projecte 100 km/h 

Secció tipus 

Calçades  2x7,00m 

Vorals exteriors 2,5m 

Vorals interiors 1,5 

Mitjana New Jersey de 0,6m 

El gàlib mínim considerat, tant per als passos  superiors com pels passos inferiors, és de 5,30 m. 

d’acord amb la Norma 3.1-IC. 

S’ha adoptat la llei de peralts de la Norma 3.1-IC per a carreteres del grup 1 (autopistes, autovies, 

vies ràpides y carreteres C-100) 

250 ≤ R ≤ 700 → p = 8 

700 ≤ R ≤ 5.000 → p = 8 – 7,3 (1-700/R)1,3 
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5.000 ≤ R < 7.500 → p = 2 

7.500 ≤ R → Bombament 

S’ha tingut en compte en alineacions circulars de radi inferior a dos-cents cinquanta metres (250 

m), l’ample de carril mitjançant l’expressió següent: 

Amplada de carril = 3.5 + (l2 / 2 x Rh) 

l= longitud del vehicle, mesura entre el seu extrem davanter i l’eix de les rodes posteriors (m), es 

considerarà el valor l=9 m. 

Rh = Radi de l’eix en la corba horitzontal (m) 

S’han adoptat els sobreamples necessaris segons la Norma 3.1 I.C. 

4. DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL TRAÇAT 

El traçat de la nova calçada, al tractar-se d’un desdoblament, ve condicionat gairebé sempre pel 

traçat de la calçada existent a mantenir.  

L’ample de mitjana adoptat és de 0,6 m 

El traçat en planta s’ha definit mitjançant eixos que coincideixen amb l’eix de la mitjana i la línia 

continua del voral interior principalment. 

El punt d’inici i fi del traçat s’ha coordinat amb el projecte anterior, en planta, cota i inclinació. 

Per a la definició del traçat en planta s’ha utilitzat el eix analític definit prèviament resseguint la 

línia blanca interior de la calçada existent, definida mitjançant un aixecament taquimètric de detall. 

Un cop definit aquest eix auxiliar en planta s’han definit paral·leles a les alineacions rectes i 

circulars, a la distància necessària per disposar de la mitjana requerida en cada tram. 

Posteriorment les alineacions rectes i circulars s’han enllaçat amb corbes de transició (clotoides), 

intentant ajustar-se a una paral·lela a la línia blanca actual. No obstant, en el tram final s’ha definit 

un nou eix independent de les alineacions existents donat que sorgeix la necessitat de realitzar un 

canvi de mà. 

El traçat en alçat s’ha definit per l’eix de la mitjana degut a que al ser una mitjana de 0,6 m. 

d’ample, les dues  calçades han de tenir una mateixa definició en alçat. Donat que aquest eix 

coincidia en tota la seva longitud amb la calçada existent. Per tant, s’ha aproximat la nova rasant 

amb la major precisió possible, definint pendents i acords verticals concrets.  

Per a la definició del traçat s’ha partit dels paràmetres exigits per la norma 3.1-IC per a una 

carretera de calçades separades (grup 1) i velocitat de projecte de 100 km/h, però tenint en 

compte que al tractar-se d’un desdoblament d’una via ja existent no sempre poden complir-se 

totes les exigències de la norma. 

En el tram hi ha 1 pas superiors 

TIPUS DE PAS SITUACIÓN TIPUS DE VIAL 
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SUPERIOR PK. 1+162 ENLLAÇ I GI V 5411 

L’alçada lliure del tots aquests passos es superior o igual a 5,35 m, totes elles compleixen 

d’aquesta manera amb l’alçada mínima de 5,30 m  especificada a la Norma 3.1-IC 

4.1. Descripció de la solució adoptada 

4.1.1. Introducció 

L'actual C-25 s'aprofita per a l'autovia, tot i que en algunes zones els seus paràmetres no tenen les 

característiques mínimes exigides per a una velocitat de 100 km/h. Corregir aquests paràmetres 

exigiria uns costos desproporcionats tenint en compte l'accidentada orografia que travessa.  

De manera genèrica, s’ha deixat com a calçada de pujada la carretera actual quan aquesta té una 

secció de 3 carrils, construint la nova calçada de dos carrils pel costat de baixada. Un altre criteri 

general que s’ha tingut en compte a l'hora de decidir en quin costat s'implanta la nova calçada ha 

estat el volum d'obra (de moviment de terres i estructures o túnels) necessari en cada cas.  

En general s’ha intentat aprofitar el màxim possible els enllaços existents, adaptant o substituint, 

segons el cas, els ramals del marge per on es desdobla per a connectar-los amb la nova calçada.  

S’ha procurat, sempre que ha estat possible, la separació lateral necessària per a garantir la 

distància de visibilitat de parada corresponent a una velocitat de 100 km/h, la qual cosa ha portat a 

augmentar l'amplada de la mitjana respecte dels valors mínims anteriors en moltes zones, excepte 

aquells casos que suposarien costos desproporcionats.  

Seguidament es descriu la solució projectada. 

4.2. Descripció del traçat 

El tram objecte, la nova calçada obliga a desmunts importants que en algun cas es minoren amb 

murs. En el PK 202+820 trobem el Pas superior del Coll del Revell. Al marge dret sentit Girona es 

redimensiona l’enllaç que dona accés als ramals origen / destinació Vic, al ramal amb destinació 

Girona i a mes connecta amb la carretera GI- 543 a Arbúcies i la : GI-5411 a Sant Hilari Sacalm, 

conformant l’enllaç Coll de Revell. 

Entre els PK 202+ 820 i 203 + 320 es construeixen dues calçades noves per tal de permetre el 

canvi de desdoblament, així doncs la carretera actual amb tres carrils es converteix en la calçada 

en rampa, mentre que la calçada nova es descendent i resulta suficient amb dos carrils. 

Aquest desdoblament per la dreta es manté fins al final del tram, punt que ja queda fora de la 

nostra zona d’estudi 

4.2.1. Definició en planta 

4.2.1.1. Metodologia 

El criteri de traçat en planta per tal de projectar el desdoblament, ha estat definir un eix paral·lel a 

la línia blanca de la calçada existent en el costat on aquesta línia resulti la interior en el 
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desdoblament. Aquesta línia s’ha obtingut a partir d’un aixecament topogràfic.  

L’eix de definició en planta manté els paràmetres que es descriuen a continuació però es situa 

paral·lelament a una distància fixa d’1,80 m de línia blanca actual. Així doncs, degut a que s’utilitza 

la mitjana estricta, 0,60 m, coincideix amb l’eix de la plataforma desdoblada. 

La definició de traçat en planta està absolutament condicionada pel traçat de la carretera actual, 

de manera que un dels màxims objectius és l'aprofitament possible de la infrastructura existent per 

a la contrucció del desdoblament. 

Els paràmetres geomètrics mínims i altres requisits normatius en alguns casos s’oposen a aquest 

aprofitament i es plantegen situacions en què la més adequada és una solució de compromís que 

satisfaci els aspectes funcionals, tot i que no compleixi estrictament alguns dels articles de la 

Norma i, per altra banda, tingui un cost econòmic raonable.  

Per a la definició del traçat s’ha emprat la Instrucció de Carreteres, Norma 3.1-IC. del Ministeri de 

Foment, però tenint en compte les circunstàncies explicades a l’apartat 1.1. SITUACIÓ ACTUAL. 

La definició de l’eix del tronc es única però i contínua. S’ha tramificat en diversos eixos els 

diferents ramals i el tronc per diferenciar els diferents tipus de calçada. 

Els eixos que conformen el traçat són els següents: 

EIX PK INICI PK FINAL DEFINIT PER 

803 202+300 203+500 Mitjana 

29 0+000 0+360 
Linia blanca 

central 

30 0+000 0+100 
Linia blanca 

central 

31 0+000 0+300 
Linia blanca 

central 

35 0+000 0+460 
Linia blanca 

central 

A les dues taules següents s’indiquen els principals paràmetres de traçat en planta i en alçat dels 

esmentats eixos: 

EIX Longitud de l’eix (m) Radi mínim (m) A mínima 

803 1200 983 332 

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

Segons la Norma 3.1-IC, a aquesta velocitat li correspon un radi mínim de 450 m. En aquest tram 

es compleix amb aquest paràmetre. 

4.2.2. Ample de Mitjana 

En aquest projecte es presenta una proposta d’amplades de mitjana tenint en compte els següents 
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aspectes: 

- Les necessitats de mitjana en els dos sentits de la marxa segons l’anàlisi de visibilitat. 

- Les transicions: cal fer-les preferentment en punts d’inflexió de les corbes en planta o en 

trams rectes. 

Al final del present Annex s’adjunta aquest estudi de Visibilitat.. 

D’acord amb l’esmentat Estudi i tenint en compte les necessitats per passos superiors s’adopta la 

tramificació d’ample de mitjana que figura en el següent quadre, on també s’indiquen les velocitats 

disponibles per als dos sentits de circulació. Aquestes velocitats únicament fan referència a la 

disponibilitat motivada per la visibilitat que permet l’ample de mitjana adoptat.  

Del quadre de tramificació d’ample de mitjana es dedueix que els trams on la disminució de la 

velocitat disponible es per aquest  motiu,  tenen una longitud irrellevant respecte de la longitud 

total, i d’altra banda s’ha constatat que l’increment d’ample de mitjana gairebé no te influència en 

el corresponent augment de la velocitat. 

ORIGEN 

PK 
FINAL PK AMPLE DE MITJANA 

SENTIT GIRONA 

Vp Km/h 

SENTIT VIC 

Vp Km/h 

202+300 202+335 0,60 100 100 

202+335 202+595 0,60 99 100 

202+595 202+680 0,60 93 100 

202+680 203+500 0,60 100 100 

4.2.3. Càlcul geomètric de l’alçat 

4.2.3.1. Metodologia 

Per al càlcul de la definició en alçat de la rasant de la nova calçada del desdoblament s’han seguit 

criteris diferents, atenent a la situació en planta de la nova calçada. 

Les solucions adoptades son les següents: 

1. La nova calçada es paral·lela a l’actual amb una mitjana de separació de 0,60 m. 

En aquest cas, la nova calçada es projecta coplanària amb l’existent. L’alçat queda deduït de la 

rasant existent i el punt de replanteig en alçat coincideix amb l’eix de definició en planta. 

2. La nova calçada es paral·lela a l’actual amb mitjana de separació superior a 0,60 m 

En aquest cas, la definició en alçat es pròpia per a la nova calçada. El punt de definició de l’alçat 

es la vora interior de l’aglomerat de la nova calçada. El càlcul del perfil longitudinal es fa amb el 

criteri d’aconseguir que la cota de les vores interiors d’aglomerat d’ambdues calçades siguin el 

més igual possible. 

3. Trams de construcció de noves calçades 

Coincideixen amb trams de canvi de mà del desdoblament o amb trams de superposició de la 
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mitjana del desdoblament amb la calçada existent. En aquests casos, es construeixen noves les 

dues calçades amb demolició de l’existent.  

Corresponen a trams de mitjana estricta, per la qual cosa ambdues calçades són coplanàries. El 

punt de definició en alçat coincideix amb l’eix de definició en planta. 

4.2.3.2. Paràmetres del Traçat 

Per una velocitat de projecte de 100 km/h, correspon una inclinació màxima del 4% en rampa i del 

5% en pendent, podent incrementar en un 1% en casos justificats. Les corbes d’acord vertical són 

del tipus parabòlic. 

Tammateix, el perfil longitudinal de la carretera existent té una pendent màxima de fins al 6%, 

necessària per al seu encast en una orografia molt accidentada.  

Tenint en compte que la calçada nova es veu obligada a seguir la mateixa rasant de la calçada 

existent, es troben pendents màxims del 6% en el perfil longitudinal de la mateixa degut a 

l’orografia molt accidentada del terreny.  

Eix 803, 202+300 – 202+520 (6 %) 

Eix 803, 203+179 – 203+351 (-5.1%) 

Eix 24, 203+471 – 203+500 (-4.78%) 

Com totes aquestes inclinacions no superen el 6% admissible en casos excepcionals, es podrien 

considerar admissibles. 

També en el Coll de Revell, ha calgut adoptar un acord vertical convex de paràmetre inferior al que 

estableix la Norma de traçat per 100 km/h, que és kv=7.125 m. 

D’acord amb la Norma 3.1 IC les principals dades defineixen el traçat en alçat són: 

- Rampa màxima: 6% 

- Pendent màxima: 6% 

- Acord convex mínim: 7.200 m. 

- Acord còncau mínim: 4.500 m. 

- Longitud mínima de l’acord: 100 m. 

- Longitud mínima entre vèrtex consecutius (per a V=100 km/h): 8,17 s. 

4.2.3.3. Coordinació entre planta i alçat 

En general, la coordinació entre planta i alçat a la carretera existent és bona, si bé en algun punt 

podria millorar-se. Tot i això, en tractar-se d’un desdoblament, la coordinació entre planta i alçat de 

la calçada desdoblada depèn de la calçada existent i, per tant, es descarten ajustos deguts a la 

coordinació entre planta i alçat, ja que no s’han detectat incompliments greus. 

4.2.3.4. Altres condicionants de limitació de la velocitat 

S’han estudiat les zones on és necessari disposar d’una aclarida lateral per a poder circular a 100 
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km/h, tant a la mitjana com al marge exterior, com es detalla als apartats següents.  

Tot i això, cal indicar que es produeixen determinats punts on cal adoptar velocitats inferiors a 100 

km/h. Són els següents: 

- 90 km/h al Coll de Revell, degut a l’obstacle que suposa l’acord adoptat, tant a la calçada 

existent com a la nova. Com s’ha indicat abans, es descarta augmentar aquest paràmetre. 

4.3. Carrils d’acceleració i desacceleració 

S’han projectat dos nous carrils de incorporació sentit Girona en el enllaç del Coll del Revell. Per a 

la seva definició geomètrica s’ha tingut en compte els criteris de la norma de traçat 3.1 IC de 

l’apartat 7.4.4.”carrils i cunyes de canvi de velocitat”. 

Amb les fórmules indicades a la norma de traçat s’han definit les longituds dels carrils 

d’acceleració, a continuació s’indiquen els valors obtinguts:  

ENLLAÇ RAMAL Vao Vaf i Lc La Lap 

Enllaç del 

Coll del 

Revell 

Ramal 3 

(eix-93) 
30 100 -0,049 152 - 201 

Ramal 2 

(eix-92) 
40 100 -0,049 152 - 201 

On: 

Vao valor de la velocitat específica (en km/h) de l’element del carril d’acceleració que conté la 

secció característica de 1m. 

Vaf el menor dels valors següents: 

- velocitat de projecte 

- valor de la velocitat màxima senyalitzada en la calçada principal, a l’alçada de la 

secció característica de 1,5 m. 

Vdf valor de la velocitat específica (en km/h) de l’element del carril de desacceleració que 

conté la secció característica de 1m. 

i inclinació de la rasant en tant per u. 

Lc Longitud (en metres) de la cunya. 

La Longitud (en metres) del carril d’acceleració. 

Lap Longitud (en metres) del carril d’acceleració projectat. 

En l’apartat 12.1 del annex es justifiquen les longituds dels carrils projectats. 

L’Ordre d’Estudi estableix els paràmetres de disseny següents: 

La longitud de la falca triangular de transició de l’amplada, per a una Vp = 100 Km/h, s’ha 

considerat de 83 m pel carril d’alentiment i de 167 m pel carril d’acceleració. 
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Referent a l’enllaç del “Coll del Revell resulta: 

- El carril de sortida del tronc, sentit Girona, té la mateixa longitud donat que la calçada és 

existent. 

- El carril de entrada al tronc, sentit Vic, té una longitud entre seccions característiques de 

200 m amb una falca de transició triangular de 168 m. La inclinació de la rasant és un 

pendent del 6%. 

- El carril d’entrada al tronc, sentit Girona, té una longitud entre seccions característiques de 

200 m amb una falca de transició triangular de 168 m. La inclinació de la rasant és un 

pendent del 4,4%. 

- El carril de sortida del tronc, sentit Vic, té la mateixa longitud donat que la calçada és 

existent. 

5. PARÀMETRES DE TRAÇAT 

Tot seguit s’indiquen els principals paràmetres de traçat. 

5.1. Traçat en planta 

5.1.1. Tronc 

Els principals paràmetres adoptats pel traçat en planta del tronc són els següents: 

Alineacions circulars 

Radi mínim = 305 m (450 m. mínim segons norma 3.1.-IC) 

Radi màxim = 1500 m. 

Desenvolupament màxim en corba = 290,97 m. 

Desenvolupament mínim en corba = 148,75 m. 

Clotoides 

Longitud màxima = 186,2 m. 

Longitud mínima = 46,31 m. 

La coordinació entre traçat en planta i alçat està condicionada pel traçat de la calçada existent. 

5.1.2. Ramals 

Els principals paràmetres adoptats pel traçat en planta dels ramals són els següents: 

Alineacions circulars 

Radi mínim = 27 m 

Radi màxim = 300 m. 

Clotoides 

Paràmetre A mínim =  15 m 
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Paràmetre A màxim = 148 m 

5.2. Traçat en alçat 

5.2.1. Tronc 

Els principals paràmetres adoptats pel traçat en alçat del tronc són els següents: 

Pendent màxim = 6.34 % 

Rampa màxima = 5.1 % 

KV convex mínim = 6050 

KV còncau mínim = 27350 

5.2.2. Ramals 

Els principals paràmetres adoptats pel traçat en alçat dels ramals són els següents: 

Pendent màxim = 8 % 

Rampa màxima = 9.5 % (existent) 

KV convex mínim = 235 m 

KV còncau mínim = 250 m 

6. ESTUDI DE VISIBLITAT 

6.1. Consideracions  

S’han utilitzat els resultats de l’Estudi de visibilitat realitzat per la propietat (novembre 2009). En el 

mateix s’especifica una mitjana de 0,6 metres per aquest tram. 

L’estudi de visibilitat s’adjunta a l’apèndix II. 

7. SECCIONS TIPUS 

7.1. Tronc 

La secció tipus considerada pel tronc és la següent: 

- Voral esquerre exterior:  2,50 m 

- Calçada esquerra:  2x3,50 = 7,00 m 

- Voral esquerre interior:  1,50 m 

- Mitjana:     0,6 m 

- Voral dret interior:  1,50 m 

- Calçada dreta:   2x3,50 = 7,00 m 

- Voral dret exterior:  2,50 m 

Els peralts s’han definit segons la instrucció de carreters 3.1-IC, sent els màxims valors del 8%. La 

llei de peralts es troba definida en els plànols de perfils longitudinals (apèndix 3.3). 

A la mitjana es disposarà una barrera de formigó tipus New Jersey, disposada de forma que 
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permeti la màxima visibilitat possible en planta. 

En les seccions en terraplè es disposarà una berma de 0,75 m d’amplada. 

En les seccions en desmunt es disposarà una cuneta de formigó de 2,00 m d’amplada, seguida 

d’una banqueta de 1,50 m d’amplada. La cuneta serà de seguretat, simètrica amb un talús 

H/V=5,5/1 pel costat del voral. A l’inici del tram, entre els PK’s 0+025 i 0+420 la banqueta tindrà 

una amplada de 3 metres per qüestions de visibilitat.  

8. LLISTATS DE TRAÇAT 

8.1. Llistat de traçat en planta 

A l’apèndix 1 s’adjunta l’estat d’alineacions en planta de l’eix del tronc, amb les següents dades: 

- #: número ordinal de l’alineació. 

- Tipus: tipus de l’alineació: recta, cercle o clotoide. 

- P.K.: punt quilomètric, estacionament en metres referit a l’origen. 

- Longitud: desenvolupament de l’alineació, en m. 

- Xt: Abscissa del primer punt de l’alineació, en m. 

- Yt: Ordenada del primer punt de l’alineació, en m. 

- Azimut: Angle amb el N del primer punt de l’alineació, en graus centesimals. 

- Xc o Xi: Abscissa del centre del cercle o bé Abscissa del punt de la clotoide, on el cercle 

osculador té radi infinit, en m. 

- Yc o Yi: Ordenada del centre del cercle o bé ordenada del punt de la clotoide, on el cercle 

osculador té radi infinit, en m. 

- Radio: Radi de l’alineació circular (- esquerra, + dreta), en m. 

- Parámetro: Paràmetre de la corba de transició (clotoide), en m. 

8.2. Llistat de traçat en alçat 

A l’apèndix 1 s’adjunta l’estat d’alineacions en alçat de l’eix del tronc. 

9. ENLLAÇOS 

9.1. Introducció 

El present annex també inclou l’estudi del traçat dels enllaços que formen part del tram de l’Eix 

Transversal a l’altura del Coll del Revell, entre els PK 202+300 al PK 203+500. 

La caracterització de la seva tipología és: 

Enllaç Coll de Revell: 

L’enllaç “Coll de Revell” és del tipus diamant amb rotonda, o sigui de quatre ramals en el que els 

girs a esquerra tenen la condició de parada. Consta d’una rotonda, situada al marge esquerre que 

distribueix el tránsit de les dues potes, les de sortida i entrada per la boca Oest del túnel, el de la 

carretera GIV-5411 pel Nord de la rotonda, i el de la carretera GI-543 pel Sud. A aquesta si 

connecten les potes d’entrada i sortida del costat Est del túnel.  Actualment és troba funcionant així 
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i continua amb la mateixa tipologia. 

9.2. Traçat 

El redisseny dels ramals dels enllaços s’ha fet amb els criteris i l’acompliment de la Norma 3.1 de 

la Instrucció de Carreteres. Els ramals que connecten amb el tronc s’han dissenyat per una 

Vp=100 km/h. 

L’eix de definició en planta i alçat dels ramals es situa coincident amb la vora o línia blanca interior 

de la calçada (voral esquerre). La inclinació máxima utilitzada de forma general és del 8 %. 

En alçat, aquestes connexions dels ramals amb el tronc es defineixen fins el cor de vorals, 

altrament dit nas o punta. Queden deduïdes fins el final de la definició en planta, mitjançant la 

projecció de la cota del tronc augmentada o disminuïda segons el signe del peralt, per la distància 

tranversal i per la seqüència dels PPKK projectats. 

9.3. Secció transversal 

La secció nominal dels ramals consta d’una calçada amb un únic carril de 4,00 m d’amplada amb 

vorals exterior de 2,50 m i interior d’1,00 m.  

A les alineacions circulars de radi inferior a 250 m s’ha fet un sobreample a la nominal de la 

calçada emprant l’expressió de S=40,5 / R, essent R el radi de la corba. 

9.1. Traçat en planta 

A l’apèndix 1 s’adjunta l’estat d’alineacions en planta dels enllaços 

9.2. Traçat en alçat 

A l’apèndix 1 s’adjunta l’estat d’alineacions en alçat dels enllaços 

10. CARRILS ADDICIONALS PER A CIRCULACIÓ RAPIDA 

La implantació de carrils addicionals per a la circulació ràpida per a cada calçada es troba a la 

zona del Coll de Revell. Així per la calçada esquerra, trànsit en sentit Vic, ja en té un d’addicional i 

es finalitza una vegada passat l’actual túnel del coll de Revell. Va des de el PK 202+516 fins el 

202+311. Abans de la transició de l’amplada de 10,50 m de la calçada es fa una transició als dos 

carrils mitjançant una marca vial en una longitud de 120 m. 

Tanmateix la calçada dreta, sentit Girona, també s’ha disposat d’un carril ràpid abans d’arribar al 

ramal de sortida del tronc. És a l’alçada del PK 202+036,352 i s’ha definit per la línia blanca 

exterior de la calçada. Així serveix tant per definir els 70 m de transició de dos a tres carrils, com 

pel replanteig del carril d’alentiment del ramal existent de sortida del tronc, corresponent a l’enllaç 

del Coll del Revell. Va definit fins passat el nas de separació de calçades ( tronc - ramal ). 

11. INCIDÈNCIES 

En el present apartat s’inclouen les incidències i incompliments de traçat respecte la normativa 

“instrucció de traçat 3.1 IC”, així com les seves justificacions. 
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Donada la limitació que implica el fet de desdoblar paral·lelament una calçada existent, i 

considerant que s’han d’assumir en aquest cas un cert número d’incompliments de la norma de 

traçat, s’ha optat per prioritzar les condicions de traçat de tipus dinàmic (radi mínim, variació de 

l’acceleració centrifuga i variació del pendent transversal) respecte a condicions de percepció 

visual, de coordinació en planta o de paràmetre màxim. Tot i això, s’ha procurat en tots els casos 

d’incompliment no allunyar-se en excés dels valors preceptius. 

D’altra banda, i quan així s’ha considerat necessari, s’ha limitat la velocitat per tal de minimitzar 

l’efecte dels esmentats incompliments de norma. 

11.1. Traçat en planta 

Corbes circulars 

El radi mínim admissible segons la norma de traçat 3.1 IC es 450 metres per a velocitat específica 

de 100 km/h. Aquest valor es compleix en tot el tram. 

La normativa també inclou un desenvolupament mínim de corbes (en gonis) que s’ha de complir. 

Els valors recomanats seran majors de 20 gonis i s’acceptaran valors entre 9 y 20 gonis. Totes les 

corbes compleixen amb aquesta prescripció. 

Corbes de transició  

Les clotoides ó corbes de transició han de complir amb els criteris següents: 

Condicions dinàmiques: 

- Longitud mínima per acceleració centrífuga 

- Paràmetre mínim per variació de pendent transversal 

Condicions de percepció visual: 

- Paràmetre mínim per percepció visual de l’azimut 

- Paràmetre mínim per percepció visual del retranqueig 

Paràmetre màxim. 

Totes les clotoides compleixen amb el requisit de longitud mínima per garantir la variació de 

l’acceleració centrífuga i la variació de pendent transversal. 

Rectes 

Cap de les rectes projectades no arriba a superar el valor límit de longitud màxima de 1610 metres 

(segons normativa 3.1IC per a velocitat de 100 km/h). 

No existeixen incompliments de la normativa tant en el traçats en rectes situades en “s” com rectes 

situades en “c” 

Longituds dels carrils d’acceleració i desacceleració 

Les longituds dels carrils d’acceleració i desacceleració s’han projectat en la majoria de casos 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 8. Traçat Pàgina | 18  

 

superiors als determinats en l’apartat 3.2 de l’annex (segons la norma de traçat 3.1 IC). 

L’enllaç del Coll del Revell es troba molt condicionat per l’orografia complexa, la presència dels 

ramals existents i d’una benzinera, per aquest motiu les solucions adoptades estan molt 

condicionades. En altres casos les cunyes son directament les dels enllaços existents.  

En els casos de longitud de carrils de desacceleració es compleix per a la normativa considerant 

una velocitat del tronc de 100 km/h. 

A continuació s’indiquen els valors que no compleixen norma mitjançant un asterisc (*): 

ENLLAÇ RAMAL Vao Vaf i Lc La Lap 

Enllaç Coll 

del Revell 

Ramal 3 

(eix-93)* 
30 100 -0,049 152 - 201 

Ramal 2 

(eix-92)* 
40 100 -0,049 152 - 201 

Tots els carrils de canvi de velocitat ja siguin d’acceleració o alentiment s’han dissenyat de tipus 

paral·lel. En aquest tipus de carril, l’adequació de la velocitat que porten els vehicles es realitza 

mitjançant un carril paral·lel adossat a la calçada del tronc, d’un ample de 4,00 m. La resta de 

carrils de canvi de velocitat del Coll no es veuen afectats per les obres. 

La longitud dels carrils de canvi de velocitat ve donada per les taules 7.5  i 7.6, o també per les 

expressions de l’apartat 7.4.4.1.2 de la Norma 3.1-IC. S’ha fet entre les seccions característiques 

quan el carril té una amplada d’1,50m i quan la separació entre vores de calçada del carril i de la 

calçada principal és d’1,00 m, pel cas d’alentiment i a la inversa per l’acceleració. 

La longitud de la falca triangular de transició de l’amplada, per a una Vp = 100 Km/h, s’ha 

considerat de 167 m pel carril d’acceleració. No obstant, la longitud de les cunyes es de 152 m, es 

a dir, es compleix però amb la longitud necessària per a l’acceleració fins a la velocitat de 

senyalització (80 km/h). 

- El redisseny dels ramals dels enllaços s’ha fet amb els criteris i l’acompliment de la Norma 

3.1 de la Instrucció de Carreteres. Els ramals que connecten amb el tronc s’han dissenyat 

per una Vp=80-100 km/h. 

- L’eix de definició en planta i alçat dels ramals  es situa coincident amb la vora o línia 

blanca interior de la calçada (voral esquerre). La inclinació máxima utilitzada de forma 

general és del 8 %. 

- Per a les corbes circulars s’ha establert els peralts corresponents al Grup 2, carreteres C-

80, C-60 i C-40 de la Instrucció de Carreteres de la Norma 3.1-IC. 

- La secció nominal dels ramals consta d’una calçada amb un únic carril de 4,00 m 

d’amplada amb vorals exterior de 2,50 m i interior d’1,00 m.  

Les carreteres afectades pel desdoblament són: 

- Carretera GIV-5411 a l’enllaç de Coll de Revell. És la que va cap a Sant Hilari de Sacalm 
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des de la cruïlla amb la carretera GI-543. 

- Carretera GI-543 entre un tram del km 12 al 13, que forma part dels ramals de l’enllaç de 

Coll de Revell. 

La secció transversal de la restitució de les carreteres existents afectades reprodueix de forma 

genèrica la que té actualment, que és una calzada de doble sentit de 6,00 d’amplada amb vorals 

de 0,50 m. 

11.2. Traçat en alçat 

Segons la instrucció de traçat les rampes màximes no superaran del 4,00% i els pendents el 

5,00% per una velocitat de projecte de 100 km/h, podent-se incrementar en un 1% en casos 

justificats. Les corbes d’acord vertical són del tipus parabòlic. 

Tammateix, el perfil longitudinal de la carretera existent té una pendent màxima de fins al 6%, 

necessària per al seu encast en una orografia molt accidentada.  

Tenint en compte que la calçada nova es veu obligada a seguir la mateixa rasant de la calçada 

existent, es troben pendents màxims del 6% en el perfil longitudinal de la mateixa degut a 

l’orografia molt accidentada del terreny.  

També en el Coll de Revell, ha calgut adoptar un acord vertical convex mínim de paràmetre inferior 

al que estableix la Norma de traçat per 100 km/h, que és kv=7.125 m. 

A la calçada sentit Girona s’ha adoptat un kv = 6.300 m, que és d’existent al túnel actual.. 

El compliment d’aquesta Norma suposaria deprimir 1,80 m la calçada actual, cosa que es 

considera, i molt especialment en aquest punt, un sobrecost desproporcionat. Tant amb els acords 

verticals del Projecte Constructiu com en el de l’avantprojecte la velocitat de visibilitat de parada 

està compresa entre 90 i 100 km/h en aquest punt. 

S’ha fixat una velocitat de 90 km/h al Coll de Revell, degut a la restricció que suposa l’acord 

adoptat, tant a la calçada existent com a la nova. Com s’ha indicat abans, es descarta augmentar 

aquest paràmetre. 

Els valors mínims i recomanables dels paràmetres de KV seran els indicats a continuació: 

 Convex Còncau 

Acord KV mínim 7125 4348 

Acord KV recomanable 15276 6685 

La longitud mínima de desenvolupament  d’acords verticals no s’incompleix sempre es superior als 

100 metres recomanats a la norma de traçat, excepte en el canvi de rasant del Coll del Revell on 

la distància es de 92,29 m però la velocitat es troba convenientment limitada a 90 km/h. 

12. ALTRES 

A continuació es presenta en l’apèndix I la definició dels carrils de canvi de velocitat de l’enllaç de 

“Coll de Revell”, a l’apèndix  II la justificació dels incompliments en planta i a l’apèndix III la 
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justificació d’ altres consideracions. 

Seguidament, i en l’apèndix IV es presenten els llistats que defineixen les alineacions en planta i 

alçat. 

A l’apèndix V  es presenten els llistats de l’estudi de visibilitat. 

 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 8. Traçat Pàgina | 21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX I- LLISTAT DE CÀLCUL: PLANTA I ALÇAT 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 8. Traçat Pàgina | 23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRONC I ENLLAÇ COLL DE REVELL EN PLANTA 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 8. Traçat Pàgina | 25  

 

stram 9.36 25/02/10 12:19:59   3475                                                                             pagina   1 

  PROYECTO :        C-25 – COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  75: TRONC: EIX 3  CAL. DRETA (l. blanca int.) 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.     0.143   203778.594   454147.041  4633634.192     -305.640                   97.0000   454132.643  4633939.493 

      CLOT.   185.489   203778.737   454147.184  4633634.199                   238.103      96.9701   454326.174  4633679.897 

      CLOT.   179.978   203964.227   454326.174  4633679.897                   238.103      77.6523   454326.174  4633679.897 

    2 CIRC.   275.029   204144.204   454499.661  4633725.283      315.000                   95.8391   454520.234  4633410.955 

      CLOT.    81.268   204419.233   454747.895  4633628.661                   159.998     151.4228   454798.771  4633565.365 

    3 RECTA   145.014   204500.500   454798.771  4633565.365                               159.6350    0.5924141   -0.8056336 

      CLOT.    74.402   204645.514   454884.679  4633448.537                   185.000     159.6350   454884.679  4633448.537 

    4 CIRC.    79.204   204719.917   454930.342  4633389.823     -460.000                  154.4865   455277.708  4633691.381 

      CLOT.    74.402   204799.120   454987.145  4633334.767                   185.000     143.5251   455047.257  4633290.960 

      CLOT.    76.056   204873.523   455047.257  4633290.960                   185.000     138.3766   455047.257  4633290.960 

    5 CIRC.   193.682   204949.578   455108.648  4633246.106      450.000                  143.7564   454823.136  4632898.280 

      CLOT.    76.056   205143.260   455227.735  4633095.256                   185.000     171.1568   455257.114  4633025.130 

      CLOT.    71.645   205219.316   455257.114  4633025.130                   165.000     176.5367   455257.114  4633025.130 

    6 CIRC.   160.461   205290.961   455285.001  4632959.166     -380.000                  170.5353   455625.022  4633128.830 

      CLOT.    57.802   205451.422   455384.401  4632834.719                   239.755     143.6530   455512.899  4632755.407 

    7 CIRC.   260.078   205509.224   455431.437  4632801.187     -615.000                  135.8194   455759.497  4633321.381 

      CLOT.    40.304   205769.302   455673.825  4632712.377                   260.000     108.8973   455566.121  4632734.136 

    8 CIRC.   348.772   205809.606   455713.905  4632708.235     -450.000                  103.9604   455741.881  4633157.364 

      CLOT.    76.056   206158.378   456036.174  4632816.936                   185.000      54.6192   456090.801  4632869.819 

    9 RECTA    18.897   206234.434   456090.801  4632869.819                                49.2394    0.6986084    0.7155043 

                        206253.331   456104.003  4632883.340                                49.2394 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM GURB-CALDES MALAVELLA                                                

  EJE:  75: TRONC: EIX 3  CAL. DRETA (l. blanca int.) 

 

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      75   203778.5940          8 TRONC: EIX 3  CAL. DRETA (l. blanca int.) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-C+R     454132.643000 4633939.493000   -305.640000   365.500000   165.500000     0.000000    0.000000    0.000000   97.000000    0     5 

FIJA-2P+R    454477.371582 4633723.025574    315.000000   221.000000   221.000000   221.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454747.894043 4633628.661438 

FIJA-2P+R    454806.893287 4633554.319227      0.000000   160.000000   140.000000   160.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454892.731201 4633437.586853 

GIRATORIA    454959.362793 4633359.331970   -460.000000   185.000000   185.000000   185.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FLOTANTE          0.000000       0.000000    450.000000   185.000000   185.000000   185.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-2P+R    455286.020020 4632957.140015   -380.000000   185.000000   165.000000   185.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             455333.390137 4632885.209991 

FIJA-2P+R    455431.489000 4632801.154000   -615.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             455687.768000 4632710.578000 

FLOTANTE          0.000000       0.000000   -450.000000   260.000000     0.000000   260.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     8 

FIJA-P+AZ    456104.003000 4632883.340000      0.000000   185.000000   180.000000   185.000000    0.000000    0.000000   49.239400    0     5 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM GURB-CALDES MALAVELLA                                                

  EJE:  87: TRONCO POR INGENIUM 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
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 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    24.988        0.000   452307.065  4634391.866                               183.2397    0.2602399   -0.9655440 

      CLOT.    77.922       24.988   452313.568  4634367.739                   185.752     183.2397   452313.568  4634367.739 

    2 CIRC.   312.538      102.910   452336.036  4634293.155     -442.800                  177.6382   452751.799  4634445.513 

      CLOT.   179.172      415.448   452534.200  4634059.868                   281.669     132.7042   452700.367  4633993.727 

    3 RECTA    75.725      594.620   452700.367  4633993.727                               119.8243    0.9519060   -0.3063904 

      CLOT.   166.667      670.345   452772.450  4633970.526                   500.000     119.8243   452772.450  4633970.526 

    4 CIRC.   161.654      837.012   452931.997  4633922.414    -1500.000                  116.2875   453311.589  4635373.589 

      CLOT.   166.667      998.666   453090.289  4633890.003                   500.000     109.4267   453255.907  4633871.538 

    5 RECTA   186.199     1165.333   453255.907  4633871.538                               105.8899    0.9957232   -0.0923863 

      CLOT.   110.811     1351.532   453441.309  4633854.336                   332.000     105.8899   453441.309  4633854.336 

    6 CIRC.   290.968     1462.343   453551.422  4633842.053      994.700                  109.4359   453404.528  4632858.259 

      CLOT.   150.807     1753.311   453828.874  4633757.903                   387.308     128.0582   453961.811  4633686.778 

      CLOT.    46.310     1904.118   453961.811  4633686.778                   118.905     132.8841   453961.811  4633686.778 

    7 CIRC.   148.750     1950.428   454002.634  4633664.938     -305.300                  128.0558   454132.866  4633941.067 

                          2099.178   454147.065  4633636.098                                97.0380 
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  PROYECTO :        C-25 - COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  87: TRONCO POR INGENIUM 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      87        0.0000          3 TRONCO POR INGENIUM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    452307.065244 4634391.866477      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             452313.568235 4634367.739035 

ENLACE            0.000000       0.000000   -442.800000   185.752000     0.000000   185.752000  312.538000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000      0.000000   281.669000     0.000000   281.669000   75.725000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000  -1500.000000   500.000000     0.000000   500.000000  161.654000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000      0.000000   500.000000     0.000000   500.000000  186.199000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000    994.700000   332.000000     0.000000   332.000000  290.968000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000   -305.300000   387.308000   118.905000   387.308000  148.750000    0.000000    0.000000    0     0 
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  PROYECTO :        C-25 - COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  88: INICI GI-V-5411  

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    57.638        0.000   453395.487  4633924.006      250.000                  281.4142   453323.533  4634163.427 

      CLOT.    57.600       57.638   453338.872  4633913.898                   120.000     296.0916   453281.312  4633914.785 

    2 RECTA    25.712      115.238   453281.312  4633914.785                               303.4255   -0.9985527    0.0537811 

                           140.950   453255.638  4633916.168                               303.4255 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  88: INICI GI-V-5411 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      88        0.0000          2 INICI GI-V-5411 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 
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FIJA-C+R     453323.533000 4634163.427000    250.000000     0.000000     0.000000     0.000000   57.638000    0.000000  281.414210    0     5 

ENLACE            0.000000       0.000000      0.000000   120.000000     0.000000   120.000000   25.712000    0.000000    0.000000    0     0 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  90: PONT_REVELL 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    70.416        0.000   453251.683  4633841.092                                 3.4236    0.0537521    0.9985543 

      CLOT.    15.606       70.416   453255.468  4633911.406                    15.300       3.4236   453255.468  4633911.406 

    2 CIRC.     0.000       86.022   453253.634  4633926.716      -15.000                  370.3067   453240.236  4633919.970 

      CLOT.    15.606       86.022   453253.634  4633926.716                    15.300     370.3067   453242.428  4633937.307 

    3 RECTA     1.748      101.628   453242.428  4633937.307                               337.1897   -0.8341677    0.5515109 

                           103.376   453240.970  4633938.271                               337.1897 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  90: PONT_REVELL 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      90        0.0000          1 PONT_REVELL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453251.683000 4633841.092000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453255.468000 4633911.406000 

ENLACE            0.000000       0.000000    -15.000000    15.300000     0.000000    15.300000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

ENLACE            0.000000       0.000000      0.000000    15.300000     0.000000    15.300000    1.748000    0.000000    0.000000    0     0 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA     2.041        0.000   453517.625  4633808.313                               112.2057    0.9816765   -0.1905550 

    2 RECTA     1.689        2.041   453519.629  4633807.924 a=000·39'10"                  111.4802    0.9837846   -0.1793542 

    3 RECTA     0.351        3.731   453521.291  4633807.621 a=000·20'01"                  111.1095    0.9848122   -0.1736230 

    4 RECTA     2.040        4.082   453521.637  4633807.560 a=000·20'48"                  110.7241    0.9858453   -0.1676574 

    5 RECTA     2.039        6.122   453523.648  4633807.218 a=000·40'44"                  109.9696    0.9877630   -0.1559626 

    6 RECTA     2.036        8.161   453525.662  4633806.900 a=000·36'41"                  109.2900    0.9893716   -0.1454091 

    7 RECTA     2.036       10.197   453527.676  4633806.604 a=000·34'09"                  108.6575    0.9907673   -0.1355735 

    8 RECTA     2.033       12.232   453529.693  4633806.328 a=000·33'30"                  108.0371    0.9920415   -0.1259111 

    9 RECTA     2.031       14.266   453531.710  4633806.072 a=000·30'13"                  107.4773    0.9931102   -0.1171841 

   10 RECTA     2.029       16.297   453533.727  4633805.834 a=000·31'58"                  106.8853    0.9941571   -0.1079427 

   11 RECTA     2.028       18.325   453535.744  4633805.615 a=000·27'08"                  106.3826    0.9949784   -0.1000895 

   12 RECTA     2.027       20.354   453537.762  4633805.412 a=000·28'41"                  105.8512    0.9957792   -0.0917814 

   13 RECTA     2.024       22.380   453539.780  4633805.226 a=000·23'31"                  105.4157    0.9963838   -0.0849668 

   14 RECTA     2.023       24.404   453541.797  4633805.054 a=000·22'00"                  105.0081    0.9969073   -0.0785862 

   15 RECTA     2.020       26.428   453543.814  4633804.895 a=000·21'47"                  104.6047    0.9973853   -0.0722671 

   16 RECTA     2.019       28.448   453545.829  4633804.749 a=000·20'22"                  104.2274    0.9977961   -0.0663547 

   17 RECTA     2.018       30.467   453547.844  4633804.615 a=000·18'35"                  103.8832    0.9981403   -0.0609589 

   18 RECTA     2.016       32.485   453549.858  4633804.492 a=000·16'54"                  103.5699    0.9984281   -0.0560469 

   19 RECTA     2.014       34.501   453551.871  4633804.379 a=000·11'44"                  103.3525    0.9986137   -0.0526370 

   20 RECTA     2.012       36.515   453553.882  4633804.273 a=000·16'58"                  103.0383    0.9988614   -0.0477068 

   21 RECTA     2.011       38.527   453555.892  4633804.177 a=000·08'27"                  102.8817    0.9989757   -0.0452498 
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   22 RECTA     2.009       40.539   453557.901  4633804.086 a=000·10'06"                  102.6946    0.9991044   -0.0423138 

   23 RECTA     2.008       42.547   453559.908  4633804.001 a=000·10'11"                  102.5058    0.9992254   -0.0393514 

   24 RECTA     1.003       44.555   453561.914  4633803.922 a=000·01'34"                  102.4766    0.9992434   -0.0388927 

   25 RECTA     1.002       45.558   453562.916  4633803.883 a=000·03'33"                  102.5426    0.9992026   -0.0399282 

   26 RECTA     2.004       46.559   453563.917  4633803.843 a=000·06'55"                  102.4144    0.9992809   -0.0379158 

   27 RECTA     2.000       48.564   453565.920  4633803.767 a=000·01'27"                  102.3874    0.9992969   -0.0374924 

   28 RECTA     1.304       50.564   453567.919  4633803.692 a=000·05'34"                  102.4905    0.9992349   -0.0391105 

   29 RECTA     0.698       51.868   453569.222  4633803.641 a=000·03'32"                  102.5561    0.9991941   -0.0401398 

   30 RECTA     1.999       52.566   453569.919  4633803.613 a=000·05'36"                  102.4522    0.9992582   -0.0385100 

   31 RECTA     0.100       54.565   453571.917  4633803.536 a=000·39'19"                  103.1805    0.9987523   -0.0499376 

   32 RECTA     1.898       54.665   453572.017  4633803.531 a=000·37'42"                  102.4821    0.9992400   -0.0389793 

   33 RECTA     1.997       56.564   453573.914  4633803.457 a=000·05'27"                  102.5834    0.9991768   -0.0405681 

   34 RECTA     1.997       58.561   453575.909  4633803.376 a=000·00'00"                  102.5834    0.9991768   -0.0405681 

   35 RECTA     1.995       60.557   453577.904  4633803.295 a=000·05'18"                  102.6816    0.9991130   -0.0421101 

   36 RECTA     0.324       62.552   453579.897  4633803.211 a=000·03'38"                  102.7491    0.9990678   -0.0431696 

   37 RECTA     1.670       62.876   453580.221  4633803.197 a=000·01'54"                  102.7844    0.9990437   -0.0437231 

   38 RECTA     0.492       64.546   453581.889  4633803.124 a=000·03'15"                  102.8448    0.9990018   -0.0446708 

   39 RECTA     1.500       65.038   453582.381  4633803.102 a=000·00'03"                  102.8436    0.9990026   -0.0446519 

   40 RECTA     1.992       66.539   453583.880  4633803.035 a=000·10'26"                  103.0368    0.9988625   -0.0476844 

   41 RECTA     1.991       68.531   453585.870  4633802.940 a=000·05'15"                  103.1342    0.9987884   -0.0492113 

   42 RECTA     1.990       70.523   453587.859  4633802.842 a=000·01'38"                  103.1038    0.9988118   -0.0487348 

   43 RECTA     1.990       72.513   453589.847  4633802.745 a=000·10'26"                  103.2971    0.9986592   -0.0517674 

   44 RECTA     0.501       74.503   453591.834  4633802.642 a=000·07'24"                  103.4344    0.9985452   -0.0539214 

   45 RECTA     1.487       75.003   453592.334  4633802.615 a=000·04'10"                  103.5118    0.9984789   -0.0551349 

   46 RECTA     1.987       76.491   453593.819  4633802.533 a=000·12'51"                  103.7499    0.9982657   -0.0588695 

   47 RECTA     1.986       78.478   453595.803  4633802.416 a=000·10'34"                  103.9457    0.9980799   -0.0619394 

   48 RECTA     1.986       80.464   453597.785  4633802.293 a=000·06'54"                  103.8177    0.9982024   -0.0599324 

   49 RECTA     1.984       82.449   453599.767  4633802.174 a=000·14'02"                  104.0778    0.9979493   -0.0640099 

   50 RECTA     1.984       84.433   453601.747  4633802.047 a=000·15'40"                  104.3681    0.9976470   -0.0685599 

   51 RECTA     0.543       86.417   453603.726  4633801.911 a=000·04'45"                  104.4561    0.9975513   -0.0699390 

   52 RECTA     1.439       86.960   453604.268  4633801.873 a=000·15'13"                  104.7382    0.9972316   -0.0743580 

   53 RECTA     1.983       88.399   453605.703  4633801.766 a=000·14'50"                  105.0130    0.9969013   -0.0786629 

   54 RECTA     1.981       90.383   453607.680  4633801.610 a=000·13'34"                  104.7617    0.9972040   -0.0747272 

   55 RECTA     1.979       92.363   453609.655  4633801.462 a=000·19'18"                  105.1193    0.9967685   -0.0803275 

   56 RECTA     1.979       94.343   453611.628  4633801.303 a=000·20'54"                  105.5066    0.9962614   -0.0863898 

   57 RECTA     0.214       96.322   453613.600  4633801.132 a=000·24'29"                  105.9602    0.9956206   -0.0934855 

   58 RECTA     1.765       96.536   453613.813  4633801.112 a=000·01'53"                  105.9251    0.9956720   -0.0929369 

   59 RECTA     1.979       98.300   453615.570  4633800.948 a=000·21'07"                  106.3163    0.9950821   -0.0990534 

   60 RECTA     1.977      100.279   453617.539  4633800.752 a=000·18'51"                  105.9669    0.9956107   -0.0935915 

   61 RECTA     1.978      102.256   453619.507  4633800.567 a=000·25'57"                  106.4476    0.9948757   -0.1011053 

   62 RECTA     1.622      104.234   453621.475  4633800.367 a=000·23'21"                  106.8800    0.9941660   -0.1078605 

   63 RECTA     0.354      105.856   453623.088  4633800.192 a=000·07'49"                  107.0248    0.9939181   -0.1101216 

   64 RECTA     1.977      106.211   453623.440  4633800.153 a=000·19'41"                  107.3895    0.9932709   -0.1158142 

   65 RECTA     1.977      108.188   453625.404  4633799.924 a=000·24'35"                  107.8448    0.9924173   -0.1229141 

   66 RECTA     1.978      110.165   453627.366  4633799.681 a=000·10'46"                  107.6453    0.9927977   -0.1198030 

   67 RECTA     1.980      112.143   453629.330  4633799.444 a=000·22'24"                  108.0603    0.9919956   -0.1262724 

   68 RECTA     1.979      114.123   453631.294  4633799.194 a=000·28'13"                  108.5830    0.9909252   -0.1344141 

   69 RECTA     1.980      116.102   453633.255  4633798.928 a=000·27'45"                  109.0971    0.9898076   -0.1424111 

   70 RECTA     1.980      118.082   453635.215  4633798.646 a=000·21'07"                  109.4882    0.9889141   -0.1484886 

   71 RECTA     1.983      120.062   453637.173  4633798.352 a=000·00'56"                  109.5056    0.9888734   -0.1487596 

   72 RECTA     1.984      122.045   453639.134  4633798.057 a=000·27'56"                  110.0230    0.9876318   -0.1567910 

   73 RECTA     1.983      124.029   453641.093  4633797.746 a=000·23'04"                  110.4503    0.9865570   -0.1634174 

   74 RECTA     0.213      126.011   453643.049  4633797.422 a=000·19'20"                  110.8084    0.9856223   -0.1689638 

   75 RECTA     1.772      126.224   453643.259  4633797.386 a=000·08'57"                  110.9743    0.9851786   -0.1715317 

   76 RECTA     1.985      127.997   453645.005  4633797.082 a=000·25'31"                  111.4470    0.9838780   -0.1788411 

   77 RECTA     0.257      129.982   453646.958  4633796.727 a=000·00'09"                  111.4498    0.9838699   -0.1788854 

   78 RECTA     1.728      130.239   453647.211  4633796.681 a=000·05'41"                  111.5553    0.9835723   -0.1805145 

   79 RECTA     1.987      131.967   453648.911  4633796.369 a=000·25'05"                  112.0200    0.9822283   -0.1876901 

   80 RECTA     1.990      133.955   453650.863  4633795.996 a=000·25'26"                  112.4913    0.9808119   -0.1949565 

   81 RECTA     1.990      135.945   453652.815  4633795.608 a=000·21'20"                  112.8866    0.9795824   -0.2010431 

   82 RECTA     1.991      137.934   453654.764  4633795.208 a=000·22'19"                  113.3002    0.9782557   -0.2074023 

   83 RECTA     1.993      139.926   453656.712  4633794.795 a=000·22'17"                  113.7130    0.9768902   -0.2137418 
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   84 RECTA     1.993      141.919   453658.659  4633794.369 a=000·19'38"                  114.0768    0.9756527   -0.2193211 

   85 RECTA     1.995      143.911   453660.603  4633793.932 a=000·20'10"                  114.4504    0.9743489   -0.2250425 

   86 RECTA     1.996      145.906   453662.547  4633793.483 a=000·19'14"                  114.8067    0.9730744   -0.2304914 

   87 RECTA     1.996      147.902   453664.489  4633793.023 a=000·17'33"                  115.1317    0.9718849   -0.2354566 

   88 RECTA     1.997      149.898   453666.429  4633792.553 a=000·38'50"                  115.8510    0.9691624   -0.2464227 

   89 RECTA     1.998      151.895   453668.364  4633792.061 a=000·17'05"                  116.1677    0.9679248   -0.2512400 

   90 RECTA     1.997      153.893   453670.298  4633791.559 a=000·14'37"                  116.4385    0.9668472   -0.2553558 

   91 RECTA     1.999      155.890   453672.229  4633791.049 a=000·15'24"                  116.7238    0.9656930   -0.2596864 

   92 RECTA     1.670      157.889   453674.159  4633790.530 a=000·11'29"                  116.9368    0.9648191   -0.2629147 

   93 RECTA     0.329      159.558   453675.770  4633790.091 a=000·16'18"                  117.2387    0.9635614   -0.2674871 

   94 RECTA     1.999      159.887   453676.087  4633790.003 a=000·34'20"                  117.8746    0.9608415   -0.2770985 

   95 RECTA     2.000      161.887   453678.008  4633789.449 a=000·14'10"                  118.1369    0.9596914   -0.2810560 

   96 RECTA     1.999      163.886   453679.927  4633788.887 a=000·10'52"                  118.3382    0.9587981   -0.2840883 

   97 RECTA     2.000      165.886   453681.844  4633788.319 a=000·10'22"                  118.5303    0.9579363   -0.2869809 

   98 RECTA     2.000      167.886   453683.760  4633787.745 a=000·09'13"                  118.7011    0.9571631   -0.2895493 

   99 RECTA     2.000      169.886   453685.674  4633787.166 a=000·53'50"                  119.6981    0.9525112   -0.3045036 

  100 RECTA     1.031      171.885   453687.579  4633786.557 a=000·03'23"                  119.7610    0.9522100   -0.3054441 

  101 RECTA     0.968      172.917   453688.561  4633786.242 a=000·12'03"                  119.9843    0.9511327   -0.3087825 

  102 RECTA     2.001      173.885   453689.482  4633785.943 a=000·01'18"                  119.9600    0.9512506   -0.3084191 

  103 RECTA     2.000      175.886   453691.385  4633785.326 a=000·07'36"                  120.1007    0.9505663   -0.3105217 

  104 RECTA     1.999      177.885   453693.286  4633784.705 a=000·07'36"                  120.2416    0.9498769   -0.3126241 

  105 RECTA     2.000      179.885   453695.185  4633784.080 a=000·46'45"                  121.1074    0.9455376   -0.3255129 

  106 RECTA     8.632      181.885   453697.076  4633783.429 a=000·06'20"                  121.2249    0.9449351   -0.3272578 

  107 RECTA     8.729      190.517   453705.233  4633780.604 a=001·20'01"                  122.7069    0.9370615   -0.3491643 

  108 RECTA     8.777      199.246   453713.413  4633777.556 a=000·31'12"                  123.2849    0.9338527   -0.3576578 

  109 RECTA     8.777      208.023   453721.609  4633774.417 a=000·31'29"                  123.8682    0.9305367   -0.3661987 

  110 RECTA     8.777      216.800   453729.776  4633771.203 a=000·30'46"                  124.4380    0.9272221   -0.3745120 

  111 RECTA     8.776      225.576   453737.914  4633767.916 a=000·31'47"                  125.0266    0.9237195   -0.3830696 

  112 RECTA     8.776      234.353   453746.021  4633764.554 a=000·31'03"                  125.6019    0.9202201   -0.3914012 

  113 RECTA     8.777      243.129   453754.097  4633761.119 a=000·31'25"                  126.1838    0.9166039   -0.3997965 

  114 RECTA     8.777      251.906   453762.142  4633757.610 a=000·30'51"                  126.7553    0.9129780   -0.4080088 

  115 RECTA     8.777      260.683   453770.155  4633754.029 a=000·31'44"                  127.3430    0.9091727   -0.4164193 

  116 RECTA     8.776      269.460   453778.135  4633750.374 a=000·30'49"                  127.9140    0.9054015   -0.4245565 

  117 RECTA     8.776      278.236   453786.081  4633746.648 a=000·31'42"                  128.5013    0.9014466   -0.4328904 

  118 RECTA     8.777      287.012   453793.992  4633742.849 a=000·31'11"                  129.0788    0.8974823   -0.4410504 

  119 RECTA     8.777      295.789   453801.869  4633738.978 a=000·31'00"                  129.6530    0.8934681   -0.4491267 

  120 RECTA     8.776      304.566   453809.711  4633735.036 a=000·31'21"                  130.2337    0.8893341   -0.4572579 

  121 RECTA     8.777      313.342   453817.516  4633731.023 a=000·31'10"                  130.8111    0.8851504   -0.4653050 

  122 RECTA     1.965      322.119   453825.285  4633726.939 a=000·19'18"                  131.1688    0.8825219   -0.4702712 

  123 RECTA     1.965      324.084   453827.019  4633726.015 a=000·07'49"                  131.3136    0.8814497   -0.4722779 

  124 RECTA     1.965      326.049   453828.751  4633725.087 a=000·03'54"                  131.3860    0.8809119   -0.4732802 

  125 RECTA     1.966      328.014   453830.482  4633724.157 a=000·09'21"                  131.5594    0.8796202   -0.4756766 

  126 RECTA     1.965      329.979   453832.211  4633723.222 a=000·04'44"                  131.6472    0.8789632   -0.4768897 

  127 RECTA     1.965      331.944   453833.938  4633722.285 a=000·07'49"                  131.7920    0.8778761   -0.4788878 

  128 RECTA     1.966      333.909   453835.663  4633721.344 a=000·05'26"                  131.8928    0.8771167   -0.4802773 

  129 RECTA     1.964      335.875   453837.387  4633720.400 a=000·07'07"                  132.0248    0.8761192   -0.4820946 

  130 RECTA     1.966      337.839   453839.108  4633719.453 a=000·04'35"                  132.1099    0.8754738   -0.4832656 

  131 RECTA     1.964      339.805   453840.829  4633718.503 a=000·05'36"                  132.2136    0.8746851   -0.4846916 

  132 RECTA     1.965      341.769   453842.547  4633717.551 a=000·06'58"                  132.3427    0.8737008   -0.4864636 

  133 RECTA     1.965      343.734   453844.264  4633716.595 a=000·03'54"                  132.4150    0.8731473   -0.4874564 

  134 RECTA     1.966      345.700   453845.980  4633715.637 a=000·07'48"                  132.5597    0.8720371   -0.4894397 

  135 RECTA     1.964      347.665   453847.694  4633714.675 a=000·03'14"                  132.6197    0.8715755   -0.4902612 

  136 RECTA     1.965      349.629   453849.406  4633713.712 a=000·06'57"                  132.7485    0.8705818   -0.4920237 

  137 RECTA     1.965      351.595   453851.117  4633712.745 a=000·03'54"                  132.8209    0.8700222   -0.4930126 

  138 RECTA     1.965      353.560   453852.827  4633711.776 a=000·04'46"                  132.9092    0.8693373   -0.4942193 

  139 RECTA     1.965      355.525   453854.535  4633710.805 a=000·05'25"                  133.0097    0.8685561   -0.4955909 

  140 RECTA     1.965      357.490   453856.242  4633709.831 a=000·03'54"                  133.0820    0.8679926   -0.4965772 

  141 RECTA     1.965      359.456   453857.948  4633708.855 a=000·04'46"                  133.1704    0.8673019   -0.4977824 

  142 RECTA     1.965      361.420   453859.652  4633707.877 a=000·03'54"                  133.2428    0.8667358   -0.4987675 

  143 RECTA     1.965      363.385   453861.355  4633706.897 a=000·05'25"                  133.3431    0.8659483   -0.5001335 

  144 RECTA     1.965      365.351   453863.057  4633705.914 a=000·04'46"                  133.4317    0.8652520   -0.5013372 

  145 RECTA     1.965      367.315   453864.757  4633704.929 a=000·01'30"                  133.4597    0.8650312   -0.5017181 
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  146 RECTA     1.965      369.281   453866.457  4633703.943 a=000·06'17"                  133.5763    0.8641109   -0.5033014 

  147 RECTA     1.965      371.246   453868.155  4633702.954 a=000·02'23"                  133.6206    0.8637604   -0.5039027 

  148 RECTA     1.966      373.210   453869.852  4633701.964 a=000·03'01"                  133.6765    0.8633173   -0.5046616 

  149 RECTA     1.965      375.176   453871.549  4633700.972 a=000·04'47"                  133.7652    0.8626137   -0.5058632 

  150 RECTA     1.965      377.141   453873.244  4633699.978 a=000·03'54"                  133.8375    0.8620389   -0.5068422 

  151 RECTA     1.965      379.106   453874.938  4633698.982 a=000·02'23"                  133.8818    0.8616855   -0.5074427 

  152 RECTA     1.966      381.071   453876.631  4633697.985 a=000·03'00"                  133.9376    0.8612403   -0.5081979 

  153 RECTA     1.965      383.037   453878.324  4633696.986 a=000·03'17"                  133.9985    0.8607542   -0.5090208 

  154 RECTA     1.965      385.001   453880.015  4633695.986 a=000·01'30"                  134.0264    0.8605312   -0.5093978 

  155 RECTA     1.965      386.966   453881.706  4633694.985 a=000·03'54"                  134.0986    0.8599525   -0.5103742 

  156 RECTA     1.965      388.932   453883.396  4633693.982 a=000·03'54"                  134.1709    0.8593727   -0.5113497 

  157 RECTA     1.965      390.897   453885.085  4633692.977 a=000·00'53"                  134.1874    0.8592396   -0.5115733 

  158 RECTA     1.966      392.861   453886.773  4633691.972 a=000·03'00"                  134.2431    0.8587920   -0.5123244 

  159 RECTA     1.965      394.827   453888.461  4633690.965 a=000·00'53"                  134.2597    0.8586584   -0.5125483 

  160 RECTA     1.965      396.792   453890.148  4633689.958 a=000·03'54"                  134.3319    0.8580762   -0.5135224 

  161 RECTA     1.965      398.757   453891.834  4633688.949 a=000·00'00"                  134.3319    0.8580762   -0.5135224 

  162 RECTA     1.966      400.721   453893.520  4633687.940 a=000·03'00"                  134.3875    0.8576275   -0.5142713 

  163 RECTA     1.964      402.687   453895.206  4633686.929 a=000·01'48"                  134.4208    0.8573581   -0.5147203 

  164 RECTA     1.966      404.651   453896.890  4633685.918 a=000·00'35"                  134.4319    0.8572684   -0.5148698 

  165 RECTA     1.965      406.617   453898.575  4633684.906 a=000·02'24"                  134.4764    0.8569087   -0.5154682 

  166 RECTA     1.964      408.582   453900.259  4633683.893 a=000·00'54"                  134.4931    0.8567734   -0.5156931 

  167 RECTA     1.966      410.547   453901.942  4633682.880 a=000·02'05"                  134.5319    0.8564591   -0.5162149 

  168 RECTA     1.965      412.513   453903.626  4633681.865 a=000·00'35"                  134.5209    0.8565484   -0.5160666 

  169 RECTA     1.965      414.478   453905.309  4633680.851 a=000·02'24"                  134.5653    0.8561877   -0.5166650 

  170 RECTA     1.965      416.442   453906.991  4633679.836 a=000·00'54"                  134.5486    0.8563235   -0.5164399 

  171 RECTA     1.965      418.408   453908.674  4633678.821 a=000·02'24"                  134.5931    0.8559625   -0.5170380 

  172 RECTA     1.965      420.373   453910.356  4633677.805 a=000·00'00"                  134.5931    0.8559625   -0.5170380 

  173 RECTA     1.965      422.338   453912.038  4633676.789 a=000·00'00"                  134.5931    0.8559625   -0.5170380 

  174 RECTA     1.965      424.303   453913.720  4633675.773 a=000·00'00"                  134.5931    0.8559625   -0.5170380 

  175 RECTA     1.965      426.268   453915.402  4633674.757 a=000·00'00"                  134.5931    0.8559625   -0.5170380 

  176 RECTA     1.939      428.233   453917.084  4633673.741 a=000·01'21"                  134.6182    0.8557585   -0.5173754 

  177 RECTA     1.939      430.171   453918.743  4633672.738 a=000·02'26"                  134.5731    0.8561247   -0.5167693 

  178 RECTA     1.939      432.110   453920.403  4633671.736 a=000·00'00"                  134.5731    0.8561247   -0.5167693 

  179 RECTA     1.938      434.049   453922.063  4633670.734 a=000·03'02"                  134.5168    0.8565810   -0.5160126 

  180 RECTA     1.939      435.987   453923.723  4633669.734 a=000·00'54"                  134.4999    0.8567183   -0.5157846 

  181 RECTA     1.939      437.926   453925.384  4633668.734 a=000·03'57"                  134.4267    0.8573108   -0.5147992 

  182 RECTA     1.939      439.865   453927.046  4633667.736 a=000·06'23"                  134.3084    0.8582656   -0.5132057 

  183 RECTA     1.939      441.803   453928.710  4633666.741 a=000·02'25"                  134.2634    0.8586284   -0.5125986 

  184 RECTA     1.938      443.743   453930.375  4633665.747 a=000·05'28"                  134.1620    0.8594440   -0.5112299 

  185 RECTA     1.939      445.681   453932.041  4633664.756 a=000·06'23"                  134.0437    0.8603921   -0.5096327 

  186 RECTA     1.938      447.620   453933.709  4633663.768 a=000·05'28"                  133.9422    0.8612038   -0.5082599 

  187 RECTA     1.939      449.558   453935.378  4633662.783 a=000·07'17"                  133.8073    0.8622787   -0.5064340 

  188 RECTA     1.939      451.497   453937.050  4633661.801 a=000·07'54"                  133.6608    0.8634420   -0.5044482 

  189 RECTA     1.939      453.435   453938.724  4633660.823 a=000·10'20"                  133.4694    0.8649551   -0.5018493 

  190 RECTA     1.939      455.374   453940.401  4633659.850 a=000·07'54"                  133.3228    0.8661083   -0.4998564 

  191 RECTA     1.939      457.313   453942.080  4633658.881 a=000·10'20"                  133.1313    0.8676076   -0.4972495 

  192 RECTA     1.939      459.252   453943.762  4633657.917 a=000·10'20"                  132.9399    0.8690988   -0.4946385 

  193 RECTA     1.938      461.190   453945.447  4633656.958 a=000·11'52"                  132.7199    0.8708029   -0.4916322 

  194 RECTA     1.939      463.129   453947.135  4633656.005 a=000·10'20"                  132.5285    0.8722772   -0.4890117 

  195 RECTA     1.939      465.067   453948.826  4633655.057 a=000·12'44"                  132.2925    0.8740843   -0.4857743 

  196 RECTA     1.938      467.007   453950.521  4633654.115 a=000·14'59"                  132.0149    0.8761941   -0.4819584 

  197 RECTA     1.939      468.944   453952.219  4633653.181 a=000·11'11"                  131.8077    0.8777576   -0.4791050 

  198 RECTA     1.939      470.884   453953.921  4633652.252 a=000·15'50"                  131.5142    0.8799571   -0.4750531 

  199 RECTA     1.938      472.822   453955.627  4633651.331 a=000·15'51"                  131.2206    0.8821386   -0.4709898 

  200 RECTA     1.940      474.761   453957.337  4633650.418 a=000·15'07"                  130.9407    0.8842014   -0.4671058 

  201 RECTA     1.938      476.700   453959.052  4633649.512 a=000·16'36"                  130.6332    0.8864468   -0.4628305 

  202 RECTA     1.938      478.638   453960.770  4633648.615 a=000·18'15"                  130.2952    0.8888918   -0.4581172 

  203 RECTA     1.939      480.577   453962.493  4633647.727 a=000·16'40"                  129.9865    0.8911025   -0.4538022 

  204 RECTA     1.939      482.516   453964.221  4633646.847 a=000·17'26"                  129.6636    0.8933932   -0.4492757 

  205 RECTA     1.939      484.455   453965.953  4633645.976 a=000·19'49"                  129.2964    0.8959693   -0.4441160 

  206 RECTA     0.000      486.393   453967.690  4633645.115 a=116·22'00"                    0.0000    0.0000000    1.0000000 

  207 RECTA     5.122      486.393   453967.690  4633645.115 a=115·45'34"                  128.6218    0.9006254   -0.4345962 
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  208 RECTA     5.123      491.515   453972.303  4633642.889 a=000·52'13"                  127.6547    0.9071234   -0.4208647 

  209 RECTA     5.122      496.638   453976.950  4633640.733 a=000·51'59"                  126.6919    0.9133843   -0.4070984 

  210 RECTA     5.123      501.760   453981.628  4633638.648 a=000·52'15"                  125.7240    0.9194678   -0.3931652 

  211 RECTA     5.122      506.882   453986.338  4633636.634 a=000·52'20"                  124.7546    0.9253478   -0.3791193 

  212 RECTA     5.123      512.005   453991.078  4633634.692 a=000·52'05"                  123.7899    0.9309862   -0.3650544 

  213 RECTA     5.123      517.127   453995.847  4633632.822 a=000·52'28"                  122.8182    0.9364495   -0.3508025 

  214 RECTA     5.122      522.250   454000.644  4633631.025 a=000·52'00"                  121.8551    0.9416491   -0.3365961 

  215 RECTA     5.122      527.372   454005.467  4633629.301 a=000·52'38"                  120.8802    0.9466930   -0.3221372 

  216 RECTA     5.123      532.494   454010.316  4633627.651 a=000·51'46"                  119.9213    0.9514378   -0.3078411 

  217 RECTA     5.122      537.616   454015.190  4633626.074 a=000·52'38"                  118.9464    0.9560403   -0.2932352 

  218 RECTA     5.123      542.739   454020.087  4633624.572 a=000·52'00"                  117.9834    0.9603665   -0.2787405 

  219 RECTA     5.122      547.862   454025.007  4633623.144 a=000·52'44"                  117.0068    0.9645291   -0.2639764 

  220 RECTA     5.123      552.983   454029.947  4633621.792 a=000·51'37"                  116.0509    0.9683839   -0.2494647 

  221 RECTA     5.122      558.106   454034.908  4633620.514 a=000·52'24"                  115.0803    0.9720745   -0.2346723 

  222 RECTA     5.122      563.228   454039.887  4633619.312 a=000·52'25"                  114.1096    0.9755397   -0.2198234 

  223 RECTA     5.122      568.351   454044.884  4633618.186 a=000·52'07"                  113.1443    0.9787606   -0.2050067 

  224 RECTA     5.123      573.472   454049.897  4633617.136 a=000·52'54"                  112.1645    0.9817998   -0.1899187 

  225 RECTA     5.122      578.596   454054.927  4633616.163 a=000·51'04"                  111.2186    0.9845131   -0.1753109 

  226 RECTA     5.122      583.718   454059.970  4633615.265 a=000·53'04"                  110.2358    0.9871021   -0.1600917 

  227 RECTA     5.122      588.840   454065.026  4633614.445 a=000·52'18"                  109.2672    0.9894235   -0.1450556 

  228 RECTA     1.939      593.962   454070.094  4633613.702 a=000·34'26"                  108.6294    0.9908270   -0.1351362 

  229 RECTA     1.938      595.901   454072.015  4633613.440 a=000·21'19"                  108.2345    0.9916464   -0.1289863 

  230 RECTA     1.939      597.839   454073.937  4633613.190 a=000·16'16"                  107.9330    0.9922461   -0.1242886 

  231 RECTA     1.939      599.778   454075.861  4633612.949 a=000·19'34"                  107.5705    0.9929377   -0.1186367 

  232 RECTA     1.939      601.717   454077.786  4633612.719 a=000·16'03"                  107.2731    0.9934810   -0.1139976 

  233 RECTA     1.939      603.655   454079.712  4633612.498 a=000·17'49"                  106.9431    0.9940586   -0.1088461 

  234 RECTA     1.939      605.594   454081.639  4633612.287 a=000·14'17"                  106.6784    0.9945026   -0.1047116 

  235 RECTA     1.939      607.533   454083.567  4633612.084 a=000·16'03"                  106.3810    0.9949809   -0.1000655 

  236 RECTA     1.939      609.471   454085.496  4633611.890 a=000·14'17"                  106.1164    0.9953882   -0.0959286 

  237 RECTA     1.938      611.410   454087.426  4633611.704 a=000·14'07"                  105.8549    0.9957739   -0.0918382 

  238 RECTA     1.939      613.349   454089.356  4633611.526 a=000·12'31"                  105.6229    0.9961019   -0.0882100 

  239 RECTA     1.939      615.287   454091.287  4633611.355 a=000·12'31"                  105.3911    0.9964165   -0.0845819 

  240 RECTA     1.939      617.226   454093.219  4633611.191 a=000·12'30"                  105.1594    0.9967178   -0.0809543 

  241 RECTA     1.938      619.165   454095.152  4633611.034 a=000·10'27"                  104.9656    0.9969596   -0.0779197 

  242 RECTA     1.938      621.103   454097.084  4633610.883 a=000·10'44"                  104.7665    0.9971983   -0.0748028 

  243 RECTA     1.939      623.042   454099.017  4633610.738 a=000·10'44"                  104.5676    0.9974272   -0.0716869 

  244 RECTA     1.939      624.981   454100.951  4633610.599 a=000·08'50"                  104.4039    0.9976083   -0.0691207 

  245 RECTA     1.939      626.919   454102.885  4633610.465 a=000·08'57"                  104.2379    0.9977852   -0.0665190 

  246 RECTA     1.938      628.859   454104.820  4633610.336 a=000·06'57"                  104.1089    0.9979178   -0.0644983 

  247 RECTA     1.939      630.797   454106.754  4633610.211 a=000·07'11"                  103.9758    0.9980506   -0.0624104 

  248 RECTA     1.939      632.735   454108.689  4633610.090 a=000·07'04"                  103.8446    0.9981770   -0.0603549 

  249 RECTA     1.938      634.674   454110.624  4633609.973 a=000·05'18"                  103.7463    0.9982690   -0.0588127 

  250 RECTA     1.939      636.612   454112.559  4633609.859 a=000·05'24"                  103.6460    0.9983604   -0.0572407 

  251 RECTA     1.939      638.552   454114.495  4633609.748 a=000·05'18"                  103.5477    0.9984476   -0.0556985 

  252 RECTA     1.939      640.491   454116.431  4633609.640 a=000·03'32"                  103.4821    0.9985045   -0.0546702 

  253 RECTA     1.939      642.429   454118.367  4633609.534 a=000·03'32"                  103.4166    0.9985602   -0.0536417 

  254 RECTA     1.939      644.368   454120.303  4633609.430 a=000·03'32"                  103.3510    0.9986150   -0.0526130 

  255 RECTA     1.939      646.307   454122.239  4633609.328 a=000·00'00"                  103.3510    0.9986150   -0.0526130 

  256 RECTA     1.939      648.246   454124.175  4633609.226 a=000·03'32"                  103.2854    0.9986687   -0.0515841 

  257 RECTA     1.939      650.184   454126.111  4633609.126 a=000·01'46"                  103.3182    0.9986419   -0.0520986 

  258 RECTA     1.988      652.123   454128.047  4633609.025 a=000·00'57"                  103.3004    0.9986565   -0.0518195 

  259 RECTA     1.988      654.110   454130.032  4633608.922 a=000·03'27"                  103.3644    0.9986039   -0.0528229 

  260 RECTA     1.989      656.098   454132.017  4633608.817 a=000·06'48"                  103.4905    0.9984973   -0.0548017 

  261 RECTA     1.988      658.087   454134.003  4633608.708 a=000·08'43"                  103.6521    0.9983549   -0.0573363 

  262 RECTA     1.988      660.075   454135.988  4633608.594 a=000·13'54"                  103.9098    0.9981147   -0.0613760 

  263 RECTA     1.988      662.063   454137.972  4633608.472 a=000·15'31"                  104.1974    0.9978272   -0.0658848 

  264 RECTA     1.988      664.052   454139.956  4633608.341 a=000·19'05"                  104.5510    0.9974459   -0.0714258 

  265 RECTA     1.989      666.040   454141.939  4633608.199 a=000·22'24"                  104.9660    0.9969591   -0.0779267 

  266 RECTA     1.988      668.029   454143.922  4633608.044 a=000·26'07"                  105.4498    0.9963381   -0.0855010 

  267 RECTA     1.988      670.017   454145.903  4633607.874 a=000·29'35"                  105.9977    0.9955653   -0.0940731 

  268 RECTA     1.989      672.005   454147.882  4633607.687 a=000·31'08"                  106.5745    0.9946723   -0.1030879 

  269 RECTA     1.988      673.993   454149.860  4633607.482 a=000·36'39"                  107.2533    0.9935164   -0.1136885 
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  270 RECTA     1.987      675.981   454151.835  4633607.256 a=000·36'40"                  107.9326    0.9922469   -0.1242824 

  271 RECTA     1.989      677.969   454153.807  4633607.009 a=000·43'18"                  108.7347    0.9906023   -0.1367735 

  272 RECTA     1.988      679.957   454155.777  4633606.737 a=000·43'45"                  109.5451    0.9887809   -0.1493733 

  273 RECTA     1.988      681.946   454157.743  4633606.440 a=000·49'10"                  110.4558    0.9865431   -0.1635015 

  274 RECTA     1.989      683.933   454159.704  4633606.115 a=000·52'17"                  111.4241    0.9839422   -0.1784872 

  275 RECTA     0.000      685.922   454161.661  4633605.760 a=100·16'53"                    0.0000    0.0000000    1.0000000 

  276 RECTA     1.740      685.922   454161.661  4633605.760 a=101·06'11"                  112.3369    0.9812818   -0.1925773 

  277 RECTA     1.988      687.662   454163.368  4633605.425 a=000·51'24"                  113.2888    0.9782929   -0.2072271 

  278 RECTA     1.989      689.650   454165.313  4633605.013 a=000·51'11"                  114.2369    0.9750983   -0.2217733 

  279 RECTA     1.988      691.639   454167.252  4633604.572 a=000·48'12"                  115.1298    0.9718920   -0.2354272 

  280 RECTA     1.989      693.626   454169.184  4633604.104 a=000·44'01"                  115.9451    0.9687971   -0.2478552 

  281 RECTA     1.987      695.616   454171.111  4633603.611 a=000·43'38"                  116.7535    0.9655720   -0.2601359 

  282 RECTA     1.988      697.603   454173.030  4633603.094 a=000·38'58"                  117.4752    0.9625608   -0.2710660 

  283 RECTA     1.989      699.591   454174.944  4633602.555 a=000·32'17"                  118.0733    0.9599718   -0.2800965 

  284 RECTA     1.988      701.580   454176.853  4633601.998 a=000·34'26"                  118.7111    0.9571174   -0.2897003 

  285 RECTA     1.988      703.568   454178.756  4633601.422 a=000·28'59"                  119.2479    0.9546409   -0.2977594 

  286 RECTA     1.988      705.556   454180.654  4633600.830 a=000·25'41"                  119.7236    0.9523891   -0.3048853 

  287 RECTA     1.988      707.544   454182.547  4633600.224 a=000·21'20"                  120.1188    0.9504782   -0.3107913 

  288 RECTA     1.988      709.533   454184.437  4633599.606 a=000·20'13"                  120.4934    0.9486330   -0.3163787 

  289 RECTA     1.988      711.521   454186.323  4633598.977 a=000·16'24"                  120.7972    0.9471125   -0.3209016 

  290 RECTA     1.989      713.509   454188.206  4633598.339 a=000·12'34"                  121.0300    0.9459327   -0.3243629 

  291 RECTA     1.988      715.497   454190.087  4633597.694 a=000·09'17"                  121.2022    0.9450518   -0.3269205 

  292 RECTA     1.989      717.486   454191.966  4633597.044 a=000·07'06"                  121.3337    0.9443746   -0.3288717 

  293 RECTA     1.988      719.474   454193.844  4633596.390 a=000·02'12"                  121.3744    0.9441638   -0.3294764 

  294 RECTA     1.985      721.462   454195.721  4633595.735 a=000·00'04"                  121.3759    0.9441564   -0.3294975 

  295 RECTA     1.985      723.447   454197.595  4633595.081 a=000·09'18"                  121.2033    0.9450459   -0.3269375 

  296 RECTA     1.985      725.432   454199.471  4633594.432 a=000·16'25"                  120.8991    0.9465976   -0.3224175 

  297 RECTA     1.986      727.417   454201.350  4633593.792 a=000·24'05"                  120.4529    0.9488343   -0.3157745 

  298 RECTA     1.985      729.403   454203.234  4633593.165 a=000·36'08"                  119.7835    0.9521019   -0.3057809 

  299 RECTA     1.985      731.388   454205.124  4633592.558 a=000·41'38"                  119.0125    0.9557354   -0.2942275 

  300 RECTA     1.986      733.373   454207.021  4633591.974 a=000·49'15"                  118.1002    0.9598532   -0.2805028 

  301 RECTA     1.985      735.358   454208.927  4633591.417 a=001·00'53"                  116.9726    0.9646708   -0.2634584 

  302 RECTA     1.984      737.344   454210.842  4633590.894 a=001·07'37"                  115.7203    0.9696663   -0.2444325 

  303 RECTA     1.985      739.328   454212.766  4633590.409 a=001·15'11"                  114.3279    0.9747803   -0.2231668 

  304 RECTA     1.985      741.313   454214.701  4633589.966 a=001·26'57"                  112.7175    0.9801130   -0.1984401 

  305 RECTA     1.985      743.298   454216.647  4633589.572 a=001·31'23"                  111.0252    0.9850412   -0.1723192 

  306 RECTA     1.985      745.283   454218.602  4633589.230 a=001·41'55"                  109.1377    0.9897165   -0.1430430 

  307 RECTA     0.000      747.268   454220.567  4633588.946 a=098·13'26"                    0.0000    0.0000000    1.0000000 

  308 RECTA     2.226      747.268   454220.567  4633588.946 a=096·19'13"                  107.0225    0.9939220   -0.1100863 

  309 RECTA     2.224      749.494   454222.779  4633588.701 a=002·05'29"                  104.6986    0.9972776   -0.0737392 

  310 RECTA     6.264      751.718   454224.997  4633588.537 a=001·41'39"                  102.8161    0.9990218   -0.0442200 

  311 RECTA     6.256      757.982   454231.255  4633588.260 a=003·16'01"                   99.1858    0.9999182    0.0127887 

  312 RECTA    12.108      764.238   454237.510  4633588.340 a=001·56'30"                   97.0283    0.9989107    0.0466626 

  313 RECTA    12.108      776.346   454249.605  4633588.905 a=000·00'00"                   97.0283    0.9989107    0.0466626 

  314 RECTA    15.315      788.454   454261.700  4633589.470 a=001·15'09"                   98.4202    0.9996921    0.0248127 

                           803.769   454277.010  4633589.850                                98.4202 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      91        0.0000          7 VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453517.625000 4633808.313000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453519.629000 4633807.924000 

FIJA-2P+R    453519.629000 4633807.924000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 
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             453521.291000 4633807.621000 

FIJA-2P+R    453521.291000 4633807.621000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453521.637000 4633807.560000 

FIJA-2P+R    453521.637000 4633807.560000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453523.648000 4633807.218000 

FIJA-2P+R    453523.648000 4633807.218000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453525.662000 4633806.900000 

FIJA-2P+R    453525.662000 4633806.900000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453527.676000 4633806.604000 

FIJA-2P+R    453527.676000 4633806.604000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453529.693000 4633806.328000 

FIJA-2P+R    453529.693000 4633806.328000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453531.710000 4633806.072000 

FIJA-2P+R    453531.710000 4633806.072000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453533.727000 4633805.834000 

FIJA-2P+R    453533.727000 4633805.834000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453535.744000 4633805.615000 

FIJA-2P+R    453535.744000 4633805.615000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453537.762000 4633805.412000 

FIJA-2P+R    453537.762000 4633805.412000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453539.780000 4633805.226000 

FIJA-2P+R    453539.780000 4633805.226000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453541.797000 4633805.054000 

FIJA-2P+R    453541.797000 4633805.054000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453543.814000 4633804.895000 

FIJA-2P+R    453543.814000 4633804.895000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453545.829000 4633804.749000 

FIJA-2P+R    453545.829000 4633804.749000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453547.844000 4633804.615000 

FIJA-2P+R    453547.844000 4633804.615000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453549.858000 4633804.492000 

FIJA-2P+R    453549.858000 4633804.492000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453551.871000 4633804.379000 

FIJA-2P+R    453551.871000 4633804.379000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453553.882000 4633804.273000 

FIJA-2P+R    453553.882000 4633804.273000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453555.892000 4633804.177000 

FIJA-2P+R    453555.892000 4633804.177000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453557.901000 4633804.086000 

FIJA-2P+R    453557.901000 4633804.086000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453559.908000 4633804.001000 

FIJA-2P+R    453559.908000 4633804.001000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453561.914000 4633803.922000 

FIJA-2P+R    453561.914000 4633803.922000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453562.916000 4633803.883000 
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FIJA-2P+R    453562.916000 4633803.883000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453563.917000 4633803.843000 

FIJA-2P+R    453563.917000 4633803.843000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453565.920000 4633803.767000 

FIJA-2P+R    453565.920000 4633803.767000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453567.919000 4633803.692000 

FIJA-2P+R    453567.919000 4633803.692000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453569.222000 4633803.641000 
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FIJA-2P+R    453569.222000 4633803.641000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453569.919000 4633803.613000 

FIJA-2P+R    453569.919000 4633803.613000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453571.917000 4633803.536000 

FIJA-2P+R    453571.917000 4633803.536000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453572.017000 4633803.531000 

FIJA-2P+R    453572.017000 4633803.531000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453573.914000 4633803.457000 

FIJA-2P+R    453573.914000 4633803.457000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453575.909000 4633803.376000 

FIJA-2P+R    453575.909000 4633803.376000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453577.904000 4633803.295000 

FIJA-2P+R    453577.904000 4633803.295000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453579.897000 4633803.211000 

FIJA-2P+R    453579.897000 4633803.211000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453580.221000 4633803.197000 

FIJA-2P+R    453580.221000 4633803.197000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453581.889000 4633803.124000 

FIJA-2P+R    453581.889000 4633803.124000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453582.381000 4633803.102000 

FIJA-2P+R    453582.381000 4633803.102000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453583.880000 4633803.035000 

FIJA-2P+R    453583.880000 4633803.035000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453585.870000 4633802.940000 

FIJA-2P+R    453585.870000 4633802.940000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453587.859000 4633802.842000 

FIJA-2P+R    453587.859000 4633802.842000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453589.847000 4633802.745000 

FIJA-2P+R    453589.847000 4633802.745000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453591.834000 4633802.642000 

FIJA-2P+R    453591.834000 4633802.642000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453592.334000 4633802.615000 

FIJA-2P+R    453592.334000 4633802.615000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453593.819000 4633802.533000 

FIJA-2P+R    453593.819000 4633802.533000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453595.803000 4633802.416000 

FIJA-2P+R    453595.803000 4633802.416000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453597.785000 4633802.293000 

FIJA-2P+R    453597.785000 4633802.293000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453599.767000 4633802.174000 

FIJA-2P+R    453599.767000 4633802.174000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453601.747000 4633802.047000 

FIJA-2P+R    453601.747000 4633802.047000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453603.726000 4633801.911000 
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FIJA-2P+R    453603.726000 4633801.911000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453604.268000 4633801.873000 

FIJA-2P+R    453604.268000 4633801.873000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453605.703000 4633801.766000 

FIJA-2P+R    453605.703000 4633801.766000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453607.680000 4633801.610000 

FIJA-2P+R    453607.680000 4633801.610000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453609.655000 4633801.462000 

FIJA-2P+R    453609.655000 4633801.462000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453611.628000 4633801.303000 
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FIJA-2P+R    453611.628000 4633801.303000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453613.600000 4633801.132000 

FIJA-2P+R    453613.600000 4633801.132000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453613.813000 4633801.112000 

FIJA-2P+R    453613.813000 4633801.112000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453615.570000 4633800.948000 

FIJA-2P+R    453615.570000 4633800.948000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453617.539000 4633800.752000 

FIJA-2P+R    453617.539000 4633800.752000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453619.507000 4633800.567000 

FIJA-2P+R    453619.507000 4633800.567000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453621.475000 4633800.367000 

FIJA-2P+R    453621.475000 4633800.367000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453623.088000 4633800.192000 

FIJA-2P+R    453623.088000 4633800.192000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453623.440000 4633800.153000 

FIJA-2P+R    453623.440000 4633800.153000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453625.404000 4633799.924000 

FIJA-2P+R    453625.404000 4633799.924000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453627.366000 4633799.681000 

FIJA-2P+R    453627.366000 4633799.681000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453629.330000 4633799.444000 

FIJA-2P+R    453629.330000 4633799.444000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453631.294000 4633799.194000 

FIJA-2P+R    453631.294000 4633799.194000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453633.255000 4633798.928000 

FIJA-2P+R    453633.255000 4633798.928000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453635.215000 4633798.646000 

FIJA-2P+R    453635.215000 4633798.646000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453637.173000 4633798.352000 

FIJA-2P+R    453637.173000 4633798.352000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453639.134000 4633798.057000 

FIJA-2P+R    453639.134000 4633798.057000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453641.093000 4633797.746000 

FIJA-2P+R    453641.093000 4633797.746000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453643.049000 4633797.422000 

FIJA-2P+R    453643.049000 4633797.422000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453643.259000 4633797.386000 

FIJA-2P+R    453643.259000 4633797.386000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453645.005000 4633797.082000 

FIJA-2P+R    453645.005000 4633797.082000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453646.958000 4633796.727000 
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FIJA-2P+R    453646.958000 4633796.727000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453647.211000 4633796.681000 

FIJA-2P+R    453647.211000 4633796.681000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453648.911000 4633796.369000 

FIJA-2P+R    453648.911000 4633796.369000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453650.863000 4633795.996000 

FIJA-2P+R    453650.863000 4633795.996000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453652.815000 4633795.608000 

FIJA-2P+R    453652.815000 4633795.608000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453654.764000 4633795.208000 

FIJA-2P+R    453654.764000 4633795.208000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453656.712000 4633794.795000 

FIJA-2P+R    453656.712000 4633794.795000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453658.659000 4633794.369000 

FIJA-2P+R    453658.659000 4633794.369000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453660.603000 4633793.932000 

FIJA-2P+R    453660.603000 4633793.932000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453662.547000 4633793.483000 

FIJA-2P+R    453662.547000 4633793.483000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453664.489000 4633793.023000 

FIJA-2P+R    453664.489000 4633793.023000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453666.429000 4633792.553000 

FIJA-2P+R    453666.429000 4633792.553000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453668.364000 4633792.061000 

FIJA-2P+R    453668.364000 4633792.061000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453670.298000 4633791.559000 

FIJA-2P+R    453670.298000 4633791.559000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453672.229000 4633791.049000 

FIJA-2P+R    453672.229000 4633791.049000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453674.159000 4633790.530000 

FIJA-2P+R    453674.159000 4633790.530000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453675.770000 4633790.091000 

FIJA-2P+R    453675.770000 4633790.091000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453676.087000 4633790.003000 

FIJA-2P+R    453676.087000 4633790.003000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453678.008000 4633789.449000 

FIJA-2P+R    453678.008000 4633789.449000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453679.927000 4633788.887000 

FIJA-2P+R    453679.927000 4633788.887000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453681.844000 4633788.319000 

FIJA-2P+R    453681.844000 4633788.319000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453683.760000 4633787.745000 

FIJA-2P+R    453683.760000 4633787.745000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453685.674000 4633787.166000 

FIJA-2P+R    453685.674000 4633787.166000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453687.579000 4633786.557000 

FIJA-2P+R    453687.579000 4633786.557000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453688.561000 4633786.242000 

FIJA-2P+R    453688.561000 4633786.242000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453689.482000 4633785.943000 

FIJA-2P+R    453689.482000 4633785.943000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453691.385000 4633785.326000 
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FIJA-2P+R    453691.385000 4633785.326000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453693.286000 4633784.705000 

FIJA-2P+R    453693.286000 4633784.705000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453695.185000 4633784.080000 

FIJA-2P+R    453695.185000 4633784.080000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453697.076000 4633783.429000 

FIJA-2P+R    453697.076000 4633783.429000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453705.233000 4633780.604000 

FIJA-2P+R    453705.233000 4633780.604000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453713.413000 4633777.556000 

FIJA-2P+R    453713.413000 4633777.556000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453721.609000 4633774.417000 

FIJA-2P+R    453721.609000 4633774.417000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453729.776000 4633771.203000 

FIJA-2P+R    453729.776000 4633771.203000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453737.914000 4633767.916000 

FIJA-2P+R    453737.914000 4633767.916000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453746.021000 4633764.554000 

FIJA-2P+R    453746.021000 4633764.554000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453754.097000 4633761.119000 

FIJA-2P+R    453754.097000 4633761.119000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453762.142000 4633757.610000 

FIJA-2P+R    453762.142000 4633757.610000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453770.155000 4633754.029000 

FIJA-2P+R    453770.155000 4633754.029000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453778.135000 4633750.374000 

FIJA-2P+R    453778.135000 4633750.374000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453786.081000 4633746.648000 

FIJA-2P+R    453786.081000 4633746.648000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453793.992000 4633742.849000 

FIJA-2P+R    453793.992000 4633742.849000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453801.869000 4633738.978000 

FIJA-2P+R    453801.869000 4633738.978000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453809.711000 4633735.036000 

FIJA-2P+R    453809.711000 4633735.036000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453817.516000 4633731.023000 

FIJA-2P+R    453817.516000 4633731.023000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453825.285000 4633726.939000 

FIJA-2P+R    453825.285000 4633726.939000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453827.019000 4633726.015000 

FIJA-2P+R    453827.019000 4633726.015000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453828.751000 4633725.087000 

FIJA-2P+R    453828.751000 4633725.087000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453830.482000 4633724.157000 

FIJA-2P+R    453830.482000 4633724.157000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453832.211000 4633723.222000 

FIJA-2P+R    453832.211000 4633723.222000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453833.938000 4633722.285000 

FIJA-2P+R    453833.938000 4633722.285000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453835.663000 4633721.344000 

FIJA-2P+R    453835.663000 4633721.344000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453837.387000 4633720.400000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453837.387000 4633720.400000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453839.108000 4633719.453000 

FIJA-2P+R    453839.108000 4633719.453000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453840.829000 4633718.503000 

FIJA-2P+R    453840.829000 4633718.503000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453842.547000 4633717.551000 

FIJA-2P+R    453842.547000 4633717.551000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453844.264000 4633716.595000 

FIJA-2P+R    453844.264000 4633716.595000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453845.980000 4633715.637000 

FIJA-2P+R    453845.980000 4633715.637000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453847.694000 4633714.675000 

FIJA-2P+R    453847.694000 4633714.675000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453849.406000 4633713.712000 

FIJA-2P+R    453849.406000 4633713.712000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453851.117000 4633712.745000 

FIJA-2P+R    453851.117000 4633712.745000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453852.827000 4633711.776000 

FIJA-2P+R    453852.827000 4633711.776000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453854.535000 4633710.805000 

FIJA-2P+R    453854.535000 4633710.805000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453856.242000 4633709.831000 

FIJA-2P+R    453856.242000 4633709.831000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453857.948000 4633708.855000 

FIJA-2P+R    453857.948000 4633708.855000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453859.652000 4633707.877000 

FIJA-2P+R    453859.652000 4633707.877000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453861.355000 4633706.897000 

FIJA-2P+R    453861.355000 4633706.897000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453863.057000 4633705.914000 

FIJA-2P+R    453863.057000 4633705.914000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453864.757000 4633704.929000 

FIJA-2P+R    453864.757000 4633704.929000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453866.457000 4633703.943000 

FIJA-2P+R    453866.457000 4633703.943000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453868.155000 4633702.954000 

FIJA-2P+R    453868.155000 4633702.954000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453869.852000 4633701.964000 

FIJA-2P+R    453869.852000 4633701.964000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453871.549000 4633700.972000 

FIJA-2P+R    453871.549000 4633700.972000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453873.244000 4633699.978000 

FIJA-2P+R    453873.244000 4633699.978000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453874.938000 4633698.982000 

FIJA-2P+R    453874.938000 4633698.982000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453876.631000 4633697.985000 

FIJA-2P+R    453876.631000 4633697.985000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453878.324000 4633696.986000 

FIJA-2P+R    453878.324000 4633696.986000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453880.015000 4633695.986000 

FIJA-2P+R    453880.015000 4633695.986000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453881.706000 4633694.985000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453881.706000 4633694.985000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453883.396000 4633693.982000 

FIJA-2P+R    453883.396000 4633693.982000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453885.085000 4633692.977000 

FIJA-2P+R    453885.085000 4633692.977000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453886.773000 4633691.972000 

FIJA-2P+R    453886.773000 4633691.972000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453888.461000 4633690.965000 

FIJA-2P+R    453888.461000 4633690.965000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453890.148000 4633689.958000 

FIJA-2P+R    453890.148000 4633689.958000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453891.834000 4633688.949000 

FIJA-2P+R    453891.834000 4633688.949000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453893.520000 4633687.940000 

FIJA-2P+R    453893.520000 4633687.940000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453895.206000 4633686.929000 

FIJA-2P+R    453895.206000 4633686.929000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453896.890000 4633685.918000 

FIJA-2P+R    453896.890000 4633685.918000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453898.575000 4633684.906000 

FIJA-2P+R    453898.575000 4633684.906000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453900.259000 4633683.893000 

FIJA-2P+R    453900.259000 4633683.893000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453901.942000 4633682.880000 

FIJA-2P+R    453901.942000 4633682.880000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453903.626000 4633681.865000 

FIJA-2P+R    453903.626000 4633681.865000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453905.309000 4633680.851000 

FIJA-2P+R    453905.309000 4633680.851000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453906.991000 4633679.836000 

FIJA-2P+R    453906.991000 4633679.836000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453908.674000 4633678.821000 

FIJA-2P+R    453908.674000 4633678.821000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453910.356000 4633677.805000 

FIJA-2P+R    453910.356000 4633677.805000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453912.038000 4633676.789000 

FIJA-2P+R    453912.038000 4633676.789000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453913.720000 4633675.773000 

FIJA-2P+R    453913.720000 4633675.773000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453915.402000 4633674.757000 

FIJA-2P+R    453915.402000 4633674.757000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453917.084000 4633673.741000 

FIJA-2P+R    453917.084000 4633673.741000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453918.743000 4633672.738000 

FIJA-2P+R    453918.743000 4633672.738000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453920.403000 4633671.736000 

FIJA-2P+R    453920.403000 4633671.736000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453922.063000 4633670.734000 

FIJA-2P+R    453922.063000 4633670.734000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453923.723000 4633669.734000 

FIJA-2P+R    453923.723000 4633669.734000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453925.384000 4633668.734000 
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  PROYECTO :        C-25 - COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453925.384000 4633668.734000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453927.046000 4633667.736000 

FIJA-2P+R    453927.046000 4633667.736000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453928.710000 4633666.741000 

FIJA-2P+R    453928.710000 4633666.741000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453930.375000 4633665.747000 

FIJA-2P+R    453930.375000 4633665.747000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453932.041000 4633664.756000 

FIJA-2P+R    453932.041000 4633664.756000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453933.709000 4633663.768000 

FIJA-2P+R    453933.709000 4633663.768000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453935.378000 4633662.783000 

FIJA-2P+R    453935.378000 4633662.783000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

FIJA-2P+R    453937.050000 4633661.801000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453938.724000 4633660.823000 

FIJA-2P+R    453938.724000 4633660.823000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453940.401000 4633659.850000 

FIJA-2P+R    453940.401000 4633659.850000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453942.080000 4633658.881000 

FIJA-2P+R    453942.080000 4633658.881000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453943.762000 4633657.917000 

FIJA-2P+R    453943.762000 4633657.917000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453945.447000 4633656.958000 

FIJA-2P+R    453945.447000 4633656.958000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453947.135000 4633656.005000 

FIJA-2P+R    453947.135000 4633656.005000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453948.826000 4633655.057000 

FIJA-2P+R    453948.826000 4633655.057000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453950.521000 4633654.115000 

FIJA-2P+R    453950.521000 4633654.115000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453952.219000 4633653.181000 

FIJA-2P+R    453952.219000 4633653.181000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453953.921000 4633652.252000 

FIJA-2P+R    453953.921000 4633652.252000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453955.627000 4633651.331000 

FIJA-2P+R    453955.627000 4633651.331000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453957.337000 4633650.418000 

FIJA-2P+R    453957.337000 4633650.418000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453959.052000 4633649.512000 

FIJA-2P+R    453959.052000 4633649.512000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453960.770000 4633648.615000 

FIJA-2P+R    453960.770000 4633648.615000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453962.493000 4633647.727000 

FIJA-2P+R    453962.493000 4633647.727000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453964.221000 4633646.847000 

FIJA-2P+R    453964.221000 4633646.847000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453965.953000 4633645.976000 

FIJA-2P+R    453965.953000 4633645.976000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453967.690000 4633645.115000 

FIJA-2P+R    453967.690000 4633645.115000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453967.690000 4633645.115000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    453967.690000 4633645.115000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453972.303000 4633642.889000 

FIJA-2P+R    453972.303000 4633642.889000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453976.950000 4633640.733000 

FIJA-2P+R    453976.950000 4633640.733000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453981.628000 4633638.648000 

FIJA-2P+R    453981.628000 4633638.648000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453986.338000 4633636.634000 

FIJA-2P+R    453986.338000 4633636.634000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453991.078000 4633634.692000 

FIJA-2P+R    453991.078000 4633634.692000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             453995.847000 4633632.822000 

FIJA-2P+R    453995.847000 4633632.822000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454000.644000 4633631.025000 

FIJA-2P+R    454000.644000 4633631.025000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454005.467000 4633629.301000 

FIJA-2P+R    454005.467000 4633629.301000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454010.316000 4633627.651000 

FIJA-2P+R    454010.316000 4633627.651000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454015.190000 4633626.074000 

FIJA-2P+R    454015.190000 4633626.074000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454020.087000 4633624.572000 

FIJA-2P+R    454020.087000 4633624.572000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454025.007000 4633623.144000 

FIJA-2P+R    454025.007000 4633623.144000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454029.947000 4633621.792000 

FIJA-2P+R    454029.947000 4633621.792000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454034.908000 4633620.514000 

FIJA-2P+R    454034.908000 4633620.514000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454039.887000 4633619.312000 

FIJA-2P+R    454039.887000 4633619.312000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454044.884000 4633618.186000 

FIJA-2P+R    454044.884000 4633618.186000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454049.897000 4633617.136000 

FIJA-2P+R    454049.897000 4633617.136000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454054.927000 4633616.163000 

FIJA-2P+R    454054.927000 4633616.163000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454059.970000 4633615.265000 

FIJA-2P+R    454059.970000 4633615.265000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454065.026000 4633614.445000 

FIJA-2P+R    454065.026000 4633614.445000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454070.094000 4633613.702000 

FIJA-2P+R    454070.094000 4633613.702000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454072.015000 4633613.440000 

FIJA-2P+R    454072.015000 4633613.440000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454073.937000 4633613.190000 

FIJA-2P+R    454073.937000 4633613.190000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454075.861000 4633612.949000 

FIJA-2P+R    454075.861000 4633612.949000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454077.786000 4633612.719000 

FIJA-2P+R    454077.786000 4633612.719000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454079.712000 4633612.498000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454079.712000 4633612.498000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454081.639000 4633612.287000 

FIJA-2P+R    454081.639000 4633612.287000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454083.567000 4633612.084000 

FIJA-2P+R    454083.567000 4633612.084000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454085.496000 4633611.890000 

FIJA-2P+R    454085.496000 4633611.890000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454087.426000 4633611.704000 

FIJA-2P+R    454087.426000 4633611.704000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454089.356000 4633611.526000 

FIJA-2P+R    454089.356000 4633611.526000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454091.287000 4633611.355000 

FIJA-2P+R    454091.287000 4633611.355000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454093.219000 4633611.191000 

FIJA-2P+R    454093.219000 4633611.191000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454095.152000 4633611.034000 

FIJA-2P+R    454095.152000 4633611.034000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454097.084000 4633610.883000 

FIJA-2P+R    454097.084000 4633610.883000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454099.017000 4633610.738000 

FIJA-2P+R    454099.017000 4633610.738000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454100.951000 4633610.599000 

FIJA-2P+R    454100.951000 4633610.599000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454102.885000 4633610.465000 

FIJA-2P+R    454102.885000 4633610.465000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454104.820000 4633610.336000 

FIJA-2P+R    454104.820000 4633610.336000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454106.754000 4633610.211000 

FIJA-2P+R    454106.754000 4633610.211000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454108.689000 4633610.090000 

FIJA-2P+R    454108.689000 4633610.090000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454110.624000 4633609.973000 

FIJA-2P+R    454110.624000 4633609.973000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454112.559000 4633609.859000 

FIJA-2P+R    454112.559000 4633609.859000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454114.495000 4633609.748000 

FIJA-2P+R    454114.495000 4633609.748000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454116.431000 4633609.640000 

FIJA-2P+R    454116.431000 4633609.640000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454118.367000 4633609.534000 

FIJA-2P+R    454118.367000 4633609.534000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454120.303000 4633609.430000 

FIJA-2P+R    454120.303000 4633609.430000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454122.239000 4633609.328000 

FIJA-2P+R    454122.239000 4633609.328000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454124.175000 4633609.226000 

FIJA-2P+R    454124.175000 4633609.226000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454126.111000 4633609.126000 

FIJA-2P+R    454126.111000 4633609.126000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454128.047000 4633609.025000 

FIJA-2P+R    454128.047000 4633609.025000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454130.032000 4633608.922000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454130.032000 4633608.922000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454132.017000 4633608.817000 

FIJA-2P+R    454132.017000 4633608.817000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454134.003000 4633608.708000 

FIJA-2P+R    454134.003000 4633608.708000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454135.988000 4633608.594000 

FIJA-2P+R    454135.988000 4633608.594000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454137.972000 4633608.472000 

FIJA-2P+R    454137.972000 4633608.472000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454139.956000 4633608.341000 

FIJA-2P+R    454139.956000 4633608.341000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454141.939000 4633608.199000 

FIJA-2P+R    454141.939000 4633608.199000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454143.922000 4633608.044000 

FIJA-2P+R    454143.922000 4633608.044000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454145.903000 4633607.874000 

FIJA-2P+R    454145.903000 4633607.874000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454147.882000 4633607.687000 

FIJA-2P+R    454147.882000 4633607.687000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454149.860000 4633607.482000 

FIJA-2P+R    454149.860000 4633607.482000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454151.835000 4633607.256000 

FIJA-2P+R    454151.835000 4633607.256000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454153.807000 4633607.009000 

FIJA-2P+R    454153.807000 4633607.009000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454155.777000 4633606.737000 

FIJA-2P+R    454155.777000 4633606.737000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454157.743000 4633606.440000 

FIJA-2P+R    454157.743000 4633606.440000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454159.704000 4633606.115000 

FIJA-2P+R    454159.704000 4633606.115000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454161.661000 4633605.760000 

FIJA-2P+R    454161.661000 4633605.760000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454161.661000 4633605.760000 

FIJA-2P+R    454161.661000 4633605.760000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454163.368000 4633605.425000 

FIJA-2P+R    454163.368000 4633605.425000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454165.313000 4633605.013000 

FIJA-2P+R    454165.313000 4633605.013000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454167.252000 4633604.572000 

FIJA-2P+R    454167.252000 4633604.572000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454169.184000 4633604.104000 

FIJA-2P+R    454169.184000 4633604.104000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454171.111000 4633603.611000 

FIJA-2P+R    454171.111000 4633603.611000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454173.030000 4633603.094000 

FIJA-2P+R    454173.030000 4633603.094000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454174.944000 4633602.555000 

FIJA-2P+R    454174.944000 4633602.555000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454176.853000 4633601.998000 

FIJA-2P+R    454176.853000 4633601.998000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454178.756000 4633601.422000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454178.756000 4633601.422000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454180.654000 4633600.830000 

FIJA-2P+R    454180.654000 4633600.830000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454182.547000 4633600.224000 

FIJA-2P+R    454182.547000 4633600.224000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454184.437000 4633599.606000 

FIJA-2P+R    454184.437000 4633599.606000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454186.323000 4633598.977000 

FIJA-2P+R    454186.323000 4633598.977000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454188.206000 4633598.339000 

FIJA-2P+R    454188.206000 4633598.339000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454190.087000 4633597.694000 

FIJA-2P+R    454190.087000 4633597.694000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454191.966000 4633597.044000 

FIJA-2P+R    454191.966000 4633597.044000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454193.844000 4633596.390000 

FIJA-2P+R    454193.844000 4633596.390000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454195.721000 4633595.735000 

FIJA-2P+R    454195.721000 4633595.735000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454197.595000 4633595.081000 

FIJA-2P+R    454197.595000 4633595.081000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454199.471000 4633594.432000 

FIJA-2P+R    454199.471000 4633594.432000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454201.350000 4633593.792000 

FIJA-2P+R    454201.350000 4633593.792000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454203.234000 4633593.165000 

FIJA-2P+R    454203.234000 4633593.165000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454205.124000 4633592.558000 

FIJA-2P+R    454205.124000 4633592.558000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454207.021000 4633591.974000 

FIJA-2P+R    454207.021000 4633591.974000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454208.927000 4633591.417000 

FIJA-2P+R    454208.927000 4633591.417000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454210.842000 4633590.894000 

FIJA-2P+R    454210.842000 4633590.894000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454212.766000 4633590.409000 

FIJA-2P+R    454212.766000 4633590.409000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454214.701000 4633589.966000 

FIJA-2P+R    454214.701000 4633589.966000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454216.647000 4633589.572000 

FIJA-2P+R    454216.647000 4633589.572000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454218.602000 4633589.230000 

FIJA-2P+R    454218.602000 4633589.230000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454220.567000 4633588.946000 

FIJA-2P+R    454220.567000 4633588.946000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454220.567000 4633588.946000 

FIJA-2P+R    454220.567000 4633588.946000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454222.779000 4633588.701000 

FIJA-2P+R    454222.779000 4633588.701000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454224.997000 4633588.537000 

FIJA-2P+R    454224.997000 4633588.537000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454231.255000 4633588.260000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  91: VARIANT CRA. GI-543 (ZONA ENL. COLL REVELL)_INGEN 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454231.255000 4633588.260000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454237.510000 4633588.340000 

FIJA-2P+R    454237.510000 4633588.340000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454249.605000 4633588.905000 

FIJA-2P+R    454249.605000 4633588.905000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454261.700000 4633589.470000 

FIJA-2P+R    454261.700000 4633589.470000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454277.010000 4633589.850000 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  92: RAMAL 2 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 CIRC.    21.209        0.000   454175.134  4633602.500      -27.000                  117.4588   454182.446  4633628.491 

      CLOT.    23.047       21.209   454195.657  4633604.944                    24.946      67.4506   454211.649  4633621.281 

      CLOT.    26.035       44.257   454211.649  4633621.281                    28.179      40.2793   454211.649  4633621.281 

    2 CIRC.     7.284       70.292   454229.715  4633639.735       30.500                   67.4504   454244.638  4633613.135 

                            77.576   454236.431  4633642.510                                82.6550 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  92: RAMAL 2 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      92        0.0000          2 RAMAL 2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454175.133545 4633602.500244    -27.000000    24.910000    28.139000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454195.729248 4633604.984985 

FIJA-2P+R    454229.657471 4633639.702759     30.500000    24.910000    28.139000    24.910000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454236.430908 4633642.510376 
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  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  93: RAMAL 3 

   

   

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
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 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    60.294        0.000   454294.686  4633592.299                               302.8077   -0.9990276    0.0440894 

    2 CIRC.    12.071       60.294   454234.450  4633594.957       17.000                  302.8079   454235.200  4633611.941 

      CLOT.    23.393       72.365   454223.560  4633599.551                    32.768     348.0130   454246.638  4633648.370 

    3 CIRC.    26.830       95.759   454218.880  4633621.234       27.000                   19.3942   454244.636  4633613.136 

                           122.589   454237.371  4633639.140                                82.6548 

 

  Istram 9.36 25/02/10 17:38:08   3475                                                                             pagina   2 

  PROYECTO :        C-25 - TRAM COLL DEL REVELL                                                 

  EJE:  93: RAMAL 3 

   

                   DATOS DE ENTRADA 

--------------------------------------------------------------- 

 Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 

 -------  ------------- ---------- ---------------------------- 

      93        0.0000          2 RAMAL 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Tipo      X (L ant)      Y (dL ant)            R           K1           K2            A           L           D          Az   Etiq Clave 

 ---------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ----------- ----------- ----------- ---- ----- 

FIJA-2P+R    454294.685791 4633592.298828      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454234.450439 4633594.957153 

FIJA-2P+R    454234.450439 4633594.957153     17.000000     0.000000     0.000000     0.000000   12.108000    0.000000    0.000000    0     0 

             454223.533203 4633599.575928 

FIJA-2P+R    454218.866943 4633621.194214     27.000000    32.714000     0.000000    32.714000    0.000000    0.000000    0.000000    0     0 

             454237.370605 4633639.139648    
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# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  75    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2        KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------    -------------- 

    1 0   203778.594000     772.759600        0.000000       0.000000     100.000000 

    0 0   203778.590000     772.423945   204126.183000     755.809000     5450.000000 

    0 0   204262.025000     755.130000        0.000000       0.000000     13500.000000 

    0 0   205282.025000     737.540000        0.000000       0.000000     50000.000000 

 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  87    2       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2       KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  

    0 0        0.000000     749.269000       20.000000     750.037000      0.000000 

    0 0       20.000000     750.037000       40.000000     750.833000      0.000000 

    0 0       40.000000     750.833000       60.000000     751.706000      0.000000 

    0 0       60.000000     751.706000       80.000000     752.597000      0.000000 

    0 0       80.000000     752.597000      100.000000     753.550000      0.000000 

    0 0      100.000000     753.550000      120.000000     754.582000      0.000000 

    0 0      120.000000     754.582000      140.000000     755.722000      0.000000 

    0 0      140.000000     755.722000      160.000000     756.994000      0.000000 

    0 0      160.000000     756.994000      180.000000     758.249000      0.000000 

    1 0      180.000000     758.249000      467.405000     775.494000      92.292000 

    1 0      467.405000     775.494000      568.412000     781.895000      92.292000 

    1 0      568.412000     781.895000     1018.402000     808.894000      361.148000 

    1 0     1018.402000     808.894000     1361.309000     808.999000      323.230000 

    1 0     1361.309000     808.999000     1698.794000     791.787000      102.400000 

    0 0     1698.794000     791.787000     2099.181000     772.649000      0.000000 

 

 

 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  88    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2      KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  
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    1 0        0.000000     831.033000      102.740000     820.645000     31.500000 

    0 0      102.740000     820.645000      121.645000     819.889000      0.000000 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  90    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2      KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  -------------- 

    1 0        0.000000     821.720000       11.593000     821.770000      10.938000 

    1 0       11.593000     821.770000       67.301000     820.656000      22.500000 

    1 0       67.301000     820.656000       87.173000     818.768000      16.250000 

    0 0       87.173000     818.768000       97.602000     818.455000       0.000000 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  91    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2       KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  

    0 0        0.000000     805.500000      537.507000     767.686000    1600.000000 

    0 0      537.507000     767.686000      686.856000     770.487000    1500.000000 

    0 0      686.856000     770.487000      750.136000     767.715000      0.000000 

    0 0      750.136000     767.715000      780.048950     766.598572      0.000000 

    0 0      780.048950     766.598572      803.818726     765.681824      0.000000 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  92    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2      KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------  

    0 0        0.032892     769.534791        2.106966     769.496956      0.000000 

    0 0        2.106966     769.496956        4.117272     769.467670      0.000000 

    0 0        4.117272     769.467670        6.099806     769.442867      0.000000 

    0 0        6.099806     769.442867        8.002592     769.419739      0.000000 

    0 0        8.002592     769.419739        9.809649     769.395413      0.000000 

    0 0        9.809649     769.395413       11.513685     769.367694      0.000000 

    0 0       11.513685     769.367694       13.107718     769.334827      0.000000 

    0 0       13.107718     769.334827       14.590972     769.295851      0.000000 

    0 0       14.590972     769.295851       15.966861     769.250139      0.000000 

    0 0       15.966861     769.250139       17.240350     769.197482      0.000000 

    0 0       17.240350     769.197482       36.309025     768.510620      280.000000 

    0 0       36.309025     768.510620       61.279500     769.505590      263.000000 
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    0 0       61.279500     769.505590       77.575447     768.486123      0.000000 

# RASANTES 

# -------- 

# Eje Calzadas Longitudinales 

# --- -------- -------------- 

  93    1       0 

# Version Acuerdos(0=Kv 1=Radio) Nombre 

# ------- ------------------------------ 

      926     0  

#modo Vert.      Pk1             Z1             Pk2             Z2       KV/L/Bz/Pto 

#---- -- --------------  -------------  --------------  -------------  --------------   

    0 0        0.000000     764.950000       15.256940     765.372800      0.000000 

    0 0       15.256949     765.372802       19.750729     765.523924      0.000000 

    0 0       19.750729     765.523924       21.744754     765.591034      0.000000 

    0 0       21.744754     765.591034       23.738534     765.658144      0.000000 

    0 0       23.738534     765.658144       25.732560     765.725255      0.000000 

    0 0       25.732560     765.725255       27.726339     765.792365      0.000000 

    0 0       27.726339     765.792365       29.720365     765.859475      0.000000 

    0 0       29.720365     765.859475       31.714145     765.926585      0.000000 

    0 0       31.714145     765.926585       33.772406     765.991278      0.000000 

    0 0       33.772406     765.991278       35.762754     766.055101      0.000000 

    0 0       35.762754     766.055101       37.753101     766.118923      0.000000 

    0 0       37.753101     766.118923       39.743694     766.182746      0.000000 

    0 0       39.743694     766.182746       41.734041     766.246437      0.000000 

    0 0       41.734041     766.246437       43.724389     766.307777      0.000000 

    0 0       43.724389     766.307777       45.714981     766.369179      0.000000 

    0 0       45.714981     766.369179       47.705329     766.430519      0.000000 

    0 0       47.705329     766.430519       49.695676     766.491859      0.000000 

    0 0       49.695676     766.491859       51.686024     766.553200      0.000000 

    0 0       51.686024     766.553200       53.676616     766.614540      0.000000 

    0 0       53.676616     766.614540       55.666964     766.675881      0.000000 

    0 0       55.666964     766.675881       57.557034     766.742730      0.000000 

    0 0       57.557034     766.742730       59.552530     766.809131      0.000000 

    0 0       59.552530     766.809131       61.320992     766.865706      0.000000 

    0 0       61.320992     766.865706       62.788377     766.915805      0.000000 

    0 0       62.788377     766.915805       85.874005     768.512360      0.000000 

    0 0       85.874005     768.512360       87.475011     768.582603      0.000000 

    0 0       87.475011     768.582603       88.648429     768.635392      0.000000 

    0 0       88.648429     768.635392       90.015291     768.701694      0.000000 

    0 0       90.015291     768.701694       91.482676     768.770167      0.000000 

    0 0       91.482676     768.770167       93.037098     768.843801      0.000000 

    0 0       93.037098     768.843801       94.667526     768.925135      0.000000 

    0 0       94.667526     768.925135       96.359002     769.004672      0.000000 

    0 0       96.359002     769.004672       98.095837     769.073698      0.000000 

    0 0       98.095837     769.073698       99.865770     769.134486      0.000000 

    0 0       99.865770     769.134486      101.657769     769.181259      0.000000 

    0 0      101.657769     769.181259      103.461782     769.213495      0.000000 

    0 0      103.461782     769.213495      105.268737     769.230996      0.000000 

    0 0      105.268737     769.230996      107.070298     769.233946      0.000000 

    0 0      107.070298     769.233946      108.860581     769.220957      0.000000 

    0 0      108.860581     769.220957      110.634192     769.192866      0.000000 

    0 0      110.634192     769.192866      112.387699     769.151914      0.000000 

    0 0      112.387699     769.151914      114.118649     769.097978      0.000000 
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    0 0      114.118649     769.097978      115.826062     769.031098      0.000000 

    0 0      115.826062     769.031098      117.517048     768.950584      0.000000 

    0 0      117.517048     768.950584      119.207544     768.855632      0.000000 

    0 0      119.207544     768.855632      120.898285     768.747717      0.000000 

    0 0      120.898285     768.747717      122.588291     768.637247      0.000000 
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APENDIX II. ESTUDI DE VISIBILITAT 
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ANNEX 9. MOVIMENT DE TERRES 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 9. Moviment de terres Pàgina | 3  

 

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

2. MATERIALS DISPONIBLES A LA TRAÇA ................................................................................................... 5 

3. OBRES DE TERRA ................................................................................................................................... 5 

3.1. DESMUNTS ................................................................................................................................................... 5 

3.2. REBLIMENTS .................................................................................................................................................. 6 

3.3. ESPLANADA ................................................................................................................................................... 6 

3.4. TERRA VEGETAL ............................................................................................................................................. 7 

4. COEFICIENTS DE PAS .............................................................................................................................. 7 

5. ANÀLISI DEL MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 8 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 9. Moviment de terres Pàgina | 5  

 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present annex és presentar els criteris emprats i les mesures realitzades per a la 

definició del moviment de terres corresponent a les obres del “Projecte Constructiu. Millora 

general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 203+500”.  

2. MATERIALS DISPONIBLES A LA TRAÇA 

Els materials que afloren en la traça s’han agrupat segons el seu origen i l’edat geològica en 

formacions. Aquestes formacions engloben una sèrie de materials que, en general, reuneixen una 

sèrie de característiques comuns o similars des d’un punt de vista geotècnic. 

En aquest projecte de desdoblament s’han definit les següents formacions: 

Formació  QC: Sòls col·luvials (Quaternari) 

Formació  G: Granit de gra gruixut  

Formació  J: Sauló 

Formació  D: Dics de pòrfir 

Junt amb les formacions anteriors s’han reconegut a la traça dipòsits de rebliments antròpics, entre 

els quals s’han diferenciat els compactats (R1) dels senzillament abocats (R2). 

Tots els materials que s’excaven a la traça són vàlids per a la construcció del nucli dels rebliments 

i, en alguns casos, per a l’esplanada.  

Els diferents tipus de rebliment que es podran construir amb els materials excavats a la traça són 

els següents: 

TIPUS DE REBLIMENT FORMACIÓ 

Pedraplè D, G 

Terraplè J, QC, QR 

Els rebliments R1 i R2 que s’excaven fins i tot en el sanejament dels rebliments es podran utilitzar 

per a l’execució dels terraplens.  

3. OBRES DE TERRA 

En aquest estudi s’inclouen totes les excavacions i rebliments realitzats per a l’explanació del tram 

d’autovia, enllaços, reposicions de carreteres i camins, i camins de servei.  

3.1. Desmunts 

Als desmunts realitzats als enllaços i a les reposicions de camins i carreteres s’apliquen les 

mateixes dades del desmunt del tronc on està situat.  

Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals amb la 

utilització prèvia de ripper, de martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació 

d’aquests sistemes.  
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A la següent taula s’indica per a cada unitat geotècnica la seva excavabilitat en base als 

reconeixements realitzats en la present campanya de camp (veure Annex 5. Estudi geotècnic) 

Material Excavabilitat Mitjans d’excavació 

Reblerts antròpics (R1) Excavació en terra Convencionals 

Reblerts antròpics (R2) Excavació en terra Convencionals 

Sòls col·luvials (Qc) Excavació en terra Convencionals 

Sauló (J) Excavació en terreny de trànsit Pesats (martell hidràulic) 

Granit (G) Excavació en roca Voladura 

Dics Pòrfir (D) Excavació en roca Voladura 

3.2. Rebliments 

Tots els rebliments s’han previst amb talussos 3H:2V, sempre sobre un substrat estable. Atès que 

es tracta d’una duplicació, els rebliments són una ampliació d’altres rebliments existents. En cas 

de que el rebliment existent sigui del tipus R1, aquest s'ha escalonat per unir els dos rebliments. 

En cas de que a la zona d'unió existissin rebliments del tipus R2 (sense compactar), aquest ha 

estat retirat i s’ha ampliat el rebliment sobre un R1 escalonat. El material excavat del tipus R2 s’ha 

tornat a utilitzar per a la realització dels terraplens.  

3.3. Esplanada 

Per obtenir una esplanada E3 al fons dels desmunts, caldrà realitzar les següents operacions: 

Fons de desmunt en roca 
Regularitzar amb formigó (HM.20), gruix mínim 

15 cm 

Fons de desmunt en sòl adequat Estabilitzar “in situ” 30 cm com a S-EST3 

Fons de desmunt en sòl tolerable  
Estendre 30 cm de sòl seleccionat i estabilitzar “in 

situ” els 30 cm superiors com a S-EST3 

Els rebliments es construiran amb els materials excavats a la traça o provinents dels préstecs 

localitzats als voltants. 

En conjunt, els materials excavats en les formacions G (granits), D (dics de pòrfir), donaran 

materials del tipus pedraplè. La resta de les formacions donaran materials del tipus sòl, que s’han 

classificat de la següent manera: 

- formacions QR, Qc i R2: sòls tolerables 

- formació J, R1: sòls adients-seleccionats 

Els rebliments es construiran amb materials del tipus pedraplè i terraplè, per la qual cosa per 

obtenir una esplanada E3 caldrà realitzar les següents operacions: 

- Rebliments construïts amb materials del tipus pedraplè - estabilitzar “in situ” els 25 cm 

superiors 
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- Rebliments construïts amb sòls tolerables - estendre 30 cm de sòls seleccionats i 

estabilitzar “in situ” 30 cm com a S-EST3. 

- Rebliments construïts amb sòls adequats i seleccionats - estabilitzar els 30 cm superiors 

per a l’obtenció d’un S-EST3. 

D’aquesta manera, per a l’obtenció d’una esplanada E3 caldrà regularitzar amb formigó els fons de 

desmunt en roca, i a la resta, fons de desmunts en sòls adequats i en la coronació dels 

pedraplens, dels tot-u i dels terraplens coronats amb almenys 30 cm de sòl seleccionat, 

aconseguir 30 cm de S-EST3. Els fons de desmunt que quedin en sòls tolerables caldrà substituir 

els 60 cm superiors per sòls seleccionats i estabilitzar “in situ” els 30 cm superior com a S-EST3. 

Per a l’anàlisi del balanç de terres s’han sumat nucli de terraplens i material d’esplanada que es 

compensaran amb material de la traça i material de préstec.  

El sòl necessari per a estabilitzar “in situ” ha de ser almenys sòl tolerable, sent vàlid el material 

tipus sauló procedent de la traça i dels préstecs previstos, sense que pugui haver problemes de 

subministrament. El sòl seleccionat només es requereix en la capa que complementa al sòl 

estabilitzat sobre una base de sòls tolerables. 

3.4. Terra vegetal 

S’ha considerat un gruix mig de 30 cm de terra vegetal, tant en terreny natural con en els 

rebliments existents, encara que en aquests darrers, els gruixos que es troben poden ser un xic 

més petits.  

Aquest material s’arreplega i s'utilitza de nou en el revestiment dels talussos. 

L’amidament total de la terra vegetal excavada és 14470,8 m3. 

4. COEFICIENTS DE PAS 

Els coeficients de pas dels materials excavats a la traça s'han obtingut com a quocient entre la 

densitat seca "in situ" i la densitat de referència recomanada per a la seva posada en obra. 

Les densitats de referència per a la posada en obra dels diversos materials són les següents: 

 

Tipus de rebliment Densitat 

Rebliments tipus terraplè 

95% de la màxima densitat seca obtinguda a l’assaig 

Proctor Modificat o el 100% de la màxima densitat 

seca obtinguda a l’assaig Proctor Normal 

Rebliments tipus pedraplè la que correspon a una porositat del 20%. 

A l’abocador s’estima que el material quedarà amb una densitat del 80% de la màxima densitat 

seca obtinguda a l’assaig Proctor Modficat o del 85% del Proctor Normal. 

Materials Tipus Pedraplè 

Els materials de les formacions G, D donaran materials del tipus pedraplè. 
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La densitat mínima de posada en obra serà la corresponent a una porositat del 20%. 

Coeficient de pas = 1,25 

Materials Tipus Terraplè 

Els materials de les formacions QC, QR, J i R2 que s’excaven als desmunts de la traça es podran 

utilitzar per a la construcció de rebliments tipus terraplè. 

El coeficient de pas d’aquests materials serà: 

Coeficient pas (J) = 0,99 

Coeficient pas (Qc) = 0,97 

Coeficient pas (Qr) = 0,93 

Coeficient pas (R2) = 0,95 

Amb aquests coeficients i a partir de la taula de desmunts es pot avaluar el coeficient de pas de 

les excavacions del projecte de forma global mitjançant una mitja ponderada. El resultat de la mitja 

ponderada dóna un valor de 0,998. S’adoptarà pel càlcul del balanç de terres un valor de coeficient 

de pas de valor 1,0. 

Desmunt PK inici PK final 
Longitud 

(m) 

Alçada 

màx. (m) 

Descripció del material a 

excavar 

Coeficient 

de pas 

ponderat 

Talús 

adoptat 

D1 202+300 202+740 440 46 
97% sauló (J) / 3% 

granit (G) 
0,9978 3H:2V 

D2 202+860 202+200 140 24 
90% sauló (J) / 10% 

granit (G) 
1,016 3H:2V 

5. ANÀLISI DEL MOVIMENT DE TERRES 

L’estudi del moviment de terres s’ha dut a terme tenint en compte les singularitats del projecte, les 

que més incideixen en aquest capítol del projecte són les següents: 

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

necessària per optimitzar el moviment de terres. 

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

que els desmunts més importants es situen al marge esquerre i els terraplens més grans 

es troben al marge dret, de manera que quan la duplicació es realitza per la banda 

esquerra es produeixen excedents i quan es duplica per la dreta existeix dèficit.  

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

rebliments que cal fer, així com aprofitar al màxim els materials.  

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

necessitat de uns camins d’obra, que produeixen un impacte ambiental considerable.  

Tenint en compte tots aquests elements, s’ha realitzat un balanç global dels materials moguts i 
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s’han agrupat segons els diferents eixos de traçat i la seva ubicació al llarg de la traça. En aquests 

segments es realitza un balanç parcial i s’estableix el sobrant o la demanda de cadascun d’ells. En 

aquest balanç s’han considerat els coeficients de pas.  

 
Sobreexcavació 

per plantacions 
Desmunt 

Exc. 

Saneig 

(esgraonat

) 

Terrapl

è 

Terraplè 

Saneig 

(Esgraonat) 

Exc. 

Terra 

vegetal 

S-EST3 Balanç 

Enllaç Coll 

del Revell 
4417,248 

101608,

4 
9576,7 90206,1 9576,1 14470,8 4236,3 

6242,8

5 

A la taula de moviment de terres s’ha inclòs les zones de la traça que caldrà fer un saneig, degut a 

la presència de material antròpic sense compactar (R2) en fons de desmunt o zones de 

recolzament de terraplens, per posteriorment tornar a fer ús com a material de terraplè.. També 

s’ha inclòs a la taula les excavacions i posteriors reblerts necessaris realitzar en zones de 

sobreamples que s’han detectat a la traça actual. Aquests sobreamples són reblerts sense 

compactar (R2) que es van col·locar adjunts als reblerts compactats (R1) que constitueixen els 

antics terraplens de construcció, com a conseqüència de l’excedent de terres que es va registrar a 

l’hora d’executar l’actual C-25. Aquests dos conceptes malgrat el fet d’incloure’s a la taula de 

balanç no afectarà a aquesta, ja que s’inclouran alhora dins del concepte d’excavació i terraplenat. 

Els materials requerits per a l’execució de les obres provindran de zones de préstec de materials 

que corresponen a àrees properes a la traça, i que seran legalitzades de forma prèvia a la seva 

utilització. A continuació es presenten els possibles punts d’aportació de terres 

ZONA 

Núm. 

TIPUS DE 

MATERIAL 

SUPERFÍCIE 

(m2) 

ÚS 

ACTUAL 

VOLUMEN (*) 

POSSIBLE D’EXCAVACIÓ 

(m3) 

1 Terraplè 7.409,16 ermàs 20.000 

2 
Escullera i 

Tot-u 
10.858,71 pedrera abandonada 40.000 

3 Terraplè 3.449,39 escombrera sense ús 28.000 

4 Terraplè 12.535,57 viver 35.000 

5 Tot-u 15.581,10 secà 290.000 

6 Terraplè 12.309,19 viver+repoblació 37.000 

 (*) Al convertir els volums a préstecs s’ha utilitzat el coeficient de passada 

Per tal d’obtenir escullera, es proposa un jaciment de roca situat en una pedrera abandonada que 

se situa propera a la traça (Zona nº 2). 

La zona d’abocador considerada es troba a “El Pla de la Vicenta” al voltant del PK 204+220. 

Aquesta zona es va fer servir també com abocador en la construcció de l’actual C-25. La capacitat 

aproximada seria de 200.000 m3. 
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Les zones nº 3, i 6 podran utilitzar-se també, en cas de necessitat, per a acopis temporals, etc. 

 
Sobreexcavació 

per plantacions 
Desmunt 

Exc. 

Saneig 

(esgraonat

) 

Terrapl

è 

Terraplè 

Saneig 

(Esgraonat) 

Exc. 

Terra 

vegetal 

S-EST3 Balanç 

Enllaç Coll 

del Revell 
4417,248 

101608,

4 
9576,7 90206,1 9576,1 14470,8 4236,3 

6242,8

5 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’ha tingut com a referència las següents normatives: 

- La Norma 6.1-I.C “Seccions de ferms” 

- PG-3 (Plec de descripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts) en els articles: 

530: Reg d’imprimació 

531: Reg d’adherència  

532: Reg de curat  

511: Sòls estabilitzats amb productes bituminosos  

542: Mescla bituminosa en calent  

543: Mescles bituminoses discontínues en calent para capes de rodolament 

- Ordre Circular 20/2006 

- Nota de servei 5/2006 

- O.C. 21/2007 on especifica l’ús i especificacions que han de complir els lligants i barreges 

bituminoses que incorporen cautxú procedent de pneumàtics fora d'ús (NFO) 

- RD 635/2006 “Requisitos mínimos de seguritat en los túneles de la Red de Carreteras del Estado”. 

2. DADES DE PARTIDA 

2.1. Trànsit 

Les dades de trànsit s’han obtingut de l’estudi de Trànsit. En aquest estudi s’ha determinat el trànsit previst 

l’any 2013. En aquest estudi s’adopta com a any de posada en servei de la duplicació l’any 2013. 

D’acord amb la instrucció 6.1-I.C. “seccions de ferms”, les categories de trànsit pesant són: 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T00 T0 T1 T2 

IMDP  

(Vehicles pesants / dia) 
≥ 4000 

< 4000 

≥ 2000 

< 2000 

≥ 800 

< 800 

≥ 200 

Taula 2-1. Categories de transit pesant T00 a T2 

CATEGORIA DE TRÀNSIT PESANT T31 T32 T41 T42 

IMDP  

(Vehicles pesants / dia) 

< 200 

≥ 100 

< 100 

≥ 50 

< 50 

≥ 25 
< 25 

Taula 2-2. Categories de trànsit pesant T3 i T4 

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

vehicles pesants (IMDP) que es preveu al carril de projecte, l’any de la posada en servei i la categoria de 

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

Tram Longitud 
IMD 

2013 
%P 

IMD_P 

2013 

IMD_P 

2013 carril 

projecte 

Categoria de 

trànsit pesant 

Enllaç Coll de Revell. Ctra: 1,2 16.404 16,0 2.627 1.314 T1 
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Tram Longitud 
IMD 

2013 
%P 

IMD_P 

2013 

IMD_P 

2013 carril 

projecte 

Categoria de 

trànsit pesant 

GI-544 / GIV-5411 

El percentatge de vehicles pesants per al tronc és 17,23%. 

La categoria de trànsit pesant obtinguda per al tronc és T1 a tota la longitud. 

Tal com s’esmenta en l’annex de trànsit a cadascun dels enllaços s’adopta, per a tots els seus ramals, la 

categoria de trànsit pesant T2 corresponent al ramal més desfavorable, quedant així del costat de la 

seguretat. 

2.2. Esplanada 

En el tram de projecte el material disponible serà fonamentalment un sòl adequat. Degut a que la categoria de 

trànsit de pesants és T1 i seguint la Instrucció 6.1-I.C. “Seccions de ferms” la categoria de la esplanada haurà 

de ser E2 o E3. 

Segons Figura1 de la Instrucció, per a sòls adequats els diferents tractaments possibles a realitzar a la 

coronació per tal d’obtenir les diferents categories d’esplanada seran: 

ESPLANADA Espessor (cm) Material 

Esplanada E3  

    

20 MB 

20 SC 

30 S-EST3 (5%) 

 1 

   

Esplanada E2 

  

20 MB 

25 SC 

25 S-EST2 (4%) 

 1 

Esplanada E2 

  

20 MB 

25 SC 

55 2 

 1 

Esplanada E2 

  

20 MB 

25 SC 

35 3 

  

S’ha realitzat un estudi econòmic de les diferents solucions possibles. En aquests casos, però, l’opció més 

econòmica no és sempre la que minimitza l’import de l’esplanada sinó l’import total amb el paquet d’afermat, 
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ja que aquest pot variar el seu gruix segons el tipus d’esplanada. 

La diferència entre els paquets de ferm amb esplanades E-2 i E-3 només consisteix que sobre esplanada 

tipus E-2 l’espessor de la sub-base de sòl ciment és de 25 cm, mentre que sobre esplanada E-3 és de 20 cm. 

Per tal de que la comparança econòmica contempli tant l’esplanada com el paquet de ferm s’afegeix en la 

valoració de l’esplanada tipus E-2 el cost de 5 cm de sòl-ciment. 

m2 DE ESPLANADA SOBRE SÒL ADEQUAT 

Esplanada E3 sobre sòl adequat 

Espessor (m) Preu (€/m3) Subtotal 

(€/m2) 

Base de sòl-ciment  35,77 0 

S-EST3 0,3 12,31 3,693 

S-EST2  12,05 0 

S-EST1  11,8 0 

Sòl seleccionat de préstec (2)  4,56 0 

Sòl seleccionat de préstec (3)  8.40 0 

Total   3,693 

    

Explanada E2 sobre sòl adequat 

Espessor (m) Preu (€/m3) Subtotal 

(€/m2) 

Base de sòl-ciment 0,05 35,77 1,789 

S-EST3  12,31 0 

S-EST2 0,25 12,05 3,013 

S-EST1  11,8 0 

Sòl seleccionat de préstec (2)  4,56 0 

Sòl seleccionat de préstec (3)  8.40 0 

Total     4,802 

    

Explanada E2 sobre sòl adequat 

Espessor (m) Preu (€/m3) Subtotal 

(€/m2) 

Base de sòl-ciment 0,05 35,77 1,789 

S-EST3  12,31 0 

S-EST2  12,05 0 

S-EST1  11,8 0 

Sòl seleccionat de préstec (3)  8.40 0 

Sòl seleccionat de préstec (2) 0,55 4,56 2,508 

Total    4,297 

Explanada E2 sobre sòl adequat 

Espessor (m) Preu (€/m3) Subtotal 

(€/m2) 

Base de sòl-ciment 0,05 35,77 1,789 

S-EST3  12,31 0 

S-EST2  12,05 0 

S-EST1  11,8 0 

Sòl seleccionat de préstec (2)  4,56 0 
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Sòl seleccionat de préstec (3) 0,35 8,40 2,94 

Total   4,729 

Tant en el cas de la solució amb esplanada tipus E2 com E3, s’ha considerat ferm de mescla bituminosa 

sobre subbase granular tractada amb ciment. En cas d’haver optat per una solució amb subbase granular de 

tot-ú, la diferència entre la solució amb esplanada E2 i E3 seria més favorable encara a la darrera degut a 

que la diferència entre els paquets de ferm amb esplanades diferents consisteix en que la solució amb E2 la 

mescla bituminosa té 5cm més de gruix. 

Esplanada a fons de desmunt 

Al fons dels desmunts situats en el tram de projecte, el material és fonamentalment un sòl adequat amb 

afloraments puntuals de roca. 

Per obtenir una esplanada tipus E-3 es podran emprar els sòls del fons de desmunt estabilitzant-los in-situ 

amb ciment (5%) i obtenir sòls del tipus S-EST3, amb gruix de 30cm.  

  

S-EST3 30 cm 

1  

Esplanada als trams de rebliment 

El material procedent de la traça susceptible de ser utilitzat en la construcció de nucli de terraplens serà un 

sòl adequat o tolerable; en cas de tractar-se d’un préstec, serà, sòl adequat. Per obtenir un coronament 

d’esplanada tipus E3, caldrà emprar sòl adequat i estabilitzar aquest material amb ciment als 30 cm superiors. 

  

S-EST3 30 cm 

1  

Per tant, d’acord amb la norma 6.1 – IC/nov. 2003, s’adopta una esplanada de tipus E-3, obtinguda mitjançant 

sòl estabilitzat “in situ” amb ciment de tipus S-EST3 de 30 cm de gruix recolzada a una capa de sòl adequat 

d’almenys 30 cm de gruix. 

3. SELECCIÓ DE LA SECCIÓ DE FERM 

3.1. Seccions considerades 

Al llarg de tot l’Eix Transversal, el ferm existent és flexible; per això es descarten les opcions de ferm rígid. 

Aquest criteri és una solució coherent amb la resta de l’itinerari que facilita les tasques de conservació. 

El detall de la secció de ferm existent per trams s’ha obtingut dels projectes d’obra executada o, si no n’hi ha, 

del projecte modificat; el resum es mostra a la taula següent. 

Tram Clau Secció de ferm 

Viladrau - St. Hilari 
NG-9135.1-OE 

(Espinelves -St.Hilari) 
131 sòl 2 

St. Hilari - Tres Camins NG-9135-2-OE 132 

Un segon criteri és l’avaluació de la climatologia de la zona de projecte i el trànsit. Es tracta d’una zona 

plujosa  (zona 4 amb pluges freqüents, sense problemes de neu o gel) i amb un volum de trànsit important 

(IMD>5.000 veh/dia): En base allò que s’acaba d’esmentar, es pot afirmar que resulta adequada una capa de 
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rodolament amb major textura o bé un rodolament drenant. 

Les mescles bituminoses discontínues de petit gruix són més avantatjoses que les capes drenants, per la 

seva resistència a la disgregació, menor gruix i major textura i durabilitat. El tipus de ferm proposat per a la 

duplicació tindrà una capa de rodolament fabricat amb mescla discontínua de petit gruix. 

El nombre mig de dies de gelades registrades en l’estació meteorològica de Vic arriba a 70 dies de gelada a 

l’any, circumstància que penalitza la utilització de paviments drenants. Les dades meteorològiques figuren en 

l’annex “Climatologia, Hidrologia”  

D’acord amb la ORDRE FOM/3460/2003 de 28 de novembre, la secció de ferm flexible possible per al tronc 

amb aquest tipus de rodolament, amb una categoria de trànsit pesant T1 i un tipus d’esplanada E-3 són les 

següents: 

 131 132 

Mescles bituminoses 25 20 

Sòl-ciment -- 20 

Tot-u artificial 25 -- 

Les capes de mescles bituminoses es distribueixen de la manera següent: 

 131 132 

Capa de rodolament de petit espessor tipus M10 3 3 

Capa intermèdia M.B.C. S-20 7 7 

Capa de base M.B.C. G-20 15 (7 + 8) 10 

3.2. Valoració econòmica de les seccions de ferm 

3.2.1. Costos de construcció 

Si es fa una avaluació dels costos de construcció de cadascuna de les seccions indicades per al tronc, per 

metre de longitud podrem veure que la 132 és més econòmica tal i com es detalla a continuació. 

A l’anàlisi comparativa efectuada s’ha suposat que els materials a emprar a les capes de ferm procediran de 

pedrera el tot-u artificial, el sòl per a la fabricació de sòl-ciment i els àrids per a la fabricació de grava-ciment i 

mescles bituminoses. Aquest criteri és lleugerament conservador, ja que la utilització de material de la traça 

per a la fabricació de sòl ciment reduiria els costos de transport. 

Els valors obtinguts són els següents: 

 Secció 131 298,53 €/m 

 Secció 132 251,04 €/m 

3.2.2. Costos de manteniment i conservació 

Amb la finalitat de considerar a l’anàlisi els costos de manteniment i conservació, s’han consultat els 

documents següents: 

- Estudi econòmic de les noves seccions de ferm a autovies. Demarcació de Carreteres de l’estat a 

Aragó. Abril de 1987 

- Curs de paviments de formigó. Evaluació econòmica. D. Miguel Ángel del Val Melus. Març de 1991. 

Al primer d’aquests documents es consideren els mateixos costos de manteniment i de conservació per a 
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totes les seccions de ferms flexibles i semirígids. Els costos de manteniment són els derivats del reforç i 

renovació superficial a efectuar als 10 i 20 anys de la posada en servei, que consisteix a afegir 6 cm de 

mescla bituminosa. D’altra banda, les despeses de conservació s’avaluen en una despesa anual del 0,5 % 

dels costos de construcció. 

Al segon dels documents es consideren els mateixos costos per a les seccions amb tot-u i amb sòl-ciment als 

quals es preveuen les rehabilitacions següents: 

- Anys 10è i 35è Reg d’adherència + 6 cm de mescla bituminosa. 

- Anys 20è i 30è Reg d’adherència + 8 cm de mescla bituminosa. 

En definitiva, es pot resumir que els costos de manteniment i conservació són semblants a les seccions 131 i 

132, per la qual cosa no constitueixen un paràmetre diferenciador. 

3.3. Conclusions 

La diferència de costos de construcció obtinguda entre les seccions 131 i 132 assoleix els 47,49 €/m, sent la 

secció 131 la més cara amb un increment del 18,92 % respecte del cost de la més barata, mentre que els 

costos de manteniment i conservació són semblants a totes dues seccions. 

Tenint en compte aquesta comparació econòmica, es considera que, des d’un punt de vista econòmic, la 

secció 132 amb sub-base de sòl-ciment que resulta més avantatjosa econòmicament. 

Aquesta solució es correspon amb la secció 132 de la Instrucció, formada per 20 cm de mescles bituminoses 

sobre 20 cm de sòl-ciment, establint-se la següent estructura de capes: 

Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació de 60 kg/m2 

 Tipus de betum: B-55/70 BM-3C 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg de adherència: Emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m, amb dotació de lligant 

residual superior a 300 g/m2 

Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20, amb dotació de 4.3% de betum asfàltic  

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

Base bituminosa: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20, amb dotació de 3.9% de betum asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,1 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

- Reg de curat: Emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 
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300 g/m2 

- Base granular: 20 cm de sòl-ciment tipus SC-40 

En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 7 cm en capa intermèdia S-20 i 

30 cm de sòl-ciment. 

En el cas d’ampliacions de la plataforma per un o tots dos marges, es proposa adoptar una secció amb base 

de tot-ú artificial a la zona ampliada, donat que ofereix majors garanties des del punt de vista del drenatge del 

ferm. D’aquesta manera es garanteix el drenatge transversal per l’exterior. 

4. secció de ferm en ampliació de calçada 

4.1. Zones de canvi de mà 

En las zones de canvis  de mà, es realitzarà una demolició i reposició del ferm existent. A la zona d’ampliació, 

les unitats d’obra no varien respecte de la de la secció tipus.  

5. ALTRES SECCIONS DE FERM 

5.1. Enllaços 

Per a les branques d’enllaç, rotondes d’enllaç i variants de carretera, es proposen seccions amb la base 

bituminosa i sub-base de sòl-ciment, seguint el mateix criteri utilitzat al tronc. 

La capa de rodolament serà de petit gruix, fabricada amb mescla bituminosa discontínua. 

La secció tipus a branques bidireccionals, unidireccionals, rotondes d’enllaç i variants de carretera és la 

secció 232 (T-2 y E-3), que consta de: 

Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació de 60 kg/m2 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg de adherència: Emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m amb dotació de lligant 

residual superior a 300 g/m2 

Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20, amb dotació de 4.3% de betum asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,2 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

Base bituminosa: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20, amb dotació de  3.9% de betum asfàltic 

 Tipus de betum: B-60/70 

 Agent d’ompliment d’aportació 100 % 

 Agent d’ompliment / betum 1,1 

Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 
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Reg de curat: Emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

Base tractada amb ciment: 20 cm de sòl-ciment tipus SC-40 

En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 5 cm en capa intermèdia S-20 i 

27 cm de sòl-ciment. 
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APÈNDIX Nº 1. VALORACIÓ DE LES SECCIONS DE FERM 

 

 

 

 

 

 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 10.Ferms i paviments Pàgina | 14  

 

AMIDAMENT DE SECCIONS TIPUS            

SECCIÓ 131             

SOLUC. Voral amb capa base de tot-u          

              

CALÇADA CAL+VOR DERRAME SOB. EXT SOB. INT ESPESOR D. MESC. D. BETUM M3 TN. MESC. TN. BET. TIPO R. ADH. R. IMP. 

RODADURA 8,000 0,030 0,200  0,030 2,150 0,047 0,247 0,531 0,025 M-10   

INTERMITJA. 8,000 0,070 0,290 0,090 0,070 2,400 0,043 0,592 1,420 0,061 S-20 8,450  

BASE 1 8,000 0,150 0,400 0,200 0,150 2,380 0,030 1,313 3,124 0,094 G-20 8,750  

BASE 2 8,000 0,250 0,550 0,350 0,250  0,030 2,288   ZA  9,150 

              

 VORAL EXT. AMPLE SOB. INT SOB. EXT ESPESOR D. MESC. D. BETUN M3 TN. MESC. TN. BET. TIPO R. ADH. R. IMP. 

 RODADURA 2,500 -0,200  0,030 2,150 0,047 0,069 0,148 0,007 M-10   

 INTERMITJA. 2,500 -0,290 0,090 0,070 2,400 0,043 0,161 0,386 0,017 S-20 2,300  

 BASE 1 2,500 -0,400 0,250 0,070 2,380 0,030 0,165 0,392 0,012 G-20 2,350  

 BASE 2 2,500 -0,550 0,350 0,330   0,759   ZA  2,300 

              

SECCIÓ 132             

SOLUC. Voral amb capa base de sòl ciment sobre tot-ú        

              

CALÇADA CAL+VOR DERRAME SOB. EXT SOB. INT ESPESOR D. MESC. D. BETUM M3 TN. MESC. TN. BET. TIPO R. ADH. R. IMP. 

RODADURA 8,000 0,030 0,200  0,030 2,150 0,047 0,247 0,531 0,025 M-10   

INTERMITJA. 8,000 0,070 0,310 0,090 0,070 2,400 0,043 0,593 1,423 0,061 S-20 8,470  

BASE 8,000 0,100 0,400 0,200 0,100 2,380 0,030 0,870 2,071 0,062 G-20 8,700  

SUB-BASE 8,000 0,200 0,570 0,370 0,200   1,828   SC  9,140 

              

 VORAL EXT. AMPLE SOB. INT SOB. EXT ESPESOR D. MESC. D. BETUN M3 TN. MESC. TN. BET. TIPO R. ADH. R. IMP. 

 RODADURA 2,500 -0,200  0,030 2,150 0,047 0,069 0,148 0,007 M-10   

 INTERMITJA 2,500 -0,310 0,090 0,070 2,400 0,043 0,160 0,383 0,016 S-20 2,280  

 BASE 1 2,500 -0,400 0,250 0,150   0,351   SC  2,337 

 SUB-BASE 2,500 -0,600 0,500 0,150   0,360   ZA   
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  SECCIÓN 131     

Codi ut. Designació Preu  Amidament Pressupost % 

G9H3U270  m2  

Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum, dotació de 70 kg/m2  2,43 0,679 1,65 0,55 

G9H1U020  t  

Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum  28,67 1,806 51,78 17,34 

G9H1U120  t  

Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum  28,63 3,515 100,63 33,71 

G921U020  m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 18,22 3,047 55,52 18,60 

G9HA0020  t  Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses  523,59 0,032 16,75 5,61 

G9HA0010  t  Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses  327,98 0,183 60,02 20,11 

G9J1U020  m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1  0,29 21,85 6,34 2,12 

G9J1U010  m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  0,51 11,45 5,84 1,96 

    Total 298,53  
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  SECCIÓN 132     

Codi ut. Designació Preu Medició Pressupost % 

G9H3U270  m2  

Mescla bituminosa en calent M-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum, dotació de 70 kg/m2  2,43 0,679 1,65 0,66 

G9H1U020  t  

Mescla bituminosa en calent S-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum  28,67 1,806 51,78 20,63 

G9H1U120  t  

Mescla bituminosa en calent G-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense 

incloure betum  28,63 2,071 59,29 23,62 

G935U012  m3  Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N. 35,77 2,179 77,94 31,05 

G921U020  m3  Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació 18,22 0,36 6,56 2,61 

G9HA0020  t  Betum asfàltic tipus B-55/70, BM-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses  523,59 0,032 16,75 6,67 

G9HA0010  t  Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses  327,98 0,078 25,58 10,19 

G9J1U020  m2  Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1  0,29 19,45 5,64 2,25 

G9J1U010  m2  Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECI  0,51 11,477 5,85 2,33 

    Total 251,04  
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es justifiquen i es dimensionen les solucions adoptades per al desguàs de les 

conques interceptades pels vials projectats, els cabals d’avinguda dels quals ja s’han determinat 

en l’apartat referent a climatologia i hidrologia.  

Es descriuen les solucions donades als desguassos de les conques naturals, que constitueixen els 

elements de drenatge transversal.  

Primerament s’exposaran els procediments seguits per al dimensionament i comprovació dels 

elements de drenatge transversal, els quals s’han dissenyat per al desguàs de cabals per a un 

període de retorn de T=500 anys. Per finalitzar es realitzarà el mateix per als elements de 

drenatge longitudinal, dimensionats per a cabals de període de retorn T=25 anys 

2. CRITERIS DE DISSENY 

Els criteris que s’han seguit són els que estan exposats a les “Recomanacions per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb cursos fluvials, juny 2006. Agència Catalana de l’Aigua”.  

La “Instrucción 5.2-IC Drenaje superficial de Carreteras MOPU1990 (5.2-IC)” considera els danys 

a tercers catastròfics quan es dóna la circumstància de risc de pèrdues de vides humanes o greus 

danys personals, o bé la d’afeccions a nuclis poblats o industrials. En el que segueix s’utilitza 

aquest concepte i la magnitud del cabal de disseny per definir els criteris de càlcul a seguir en 

cada cas. 

Q500 ≥ 200 m3/s o zona amb risc de danys catastròfics 

Quan el cabal del curs d’aigua interceptat per la infraestructura a analitzar és superior a 200 m³/s 

per a un període de retorn de 500 anys o existeix risc de danys catastròfics s’haurà d’estudiar el 

comportament hidràulic a l’entorn de l’obra mitjançant un model matemàtic de règim gradualment 

variat com HEC-RAS o altres professionalment reconeguts per a aquest fi. 

El treball amb models matemàtics requereix la definició de la geometria de la llera interceptada, de 

les planes d’inundació i de les estructures que interfereixen el flux; la definició d’una sèrie de 

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

condicions de contorn. 

Les condicions de contorn, tant aigua amunt com aigua avall, poden referir-se a seccions 

determinants properes o a diferents referències en punts coneguts del traçat (ponts, aforaments, 

obres de drenatge, carreteres, camins, ressalts, embassaments,...). En cas de no trobar 

referències, es perllongarà el tram estudiat per tal de minimitzar el seu efecte en el tram objecte de 

l’ estudi.  

En qualsevol cas, cal fer l’anàlisi més complet possible de les característiques del tram d’estudi i 

justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per a la simulació, seguint els 

criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 
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Tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar hauran de garantir el 

desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent correspon a l’associat a 

500 anys de període de retorn i per a obres de caràcter temporal correspon a l’associat a 25 anys 

de període de retorn. 

També es realitzarà l’anàlisi del comportament hidràulic de la llera en les condicions actuals, sense 

la infraestructura a projectar o modificar, i amb la implantació de la nova infraestructura, amb la 

modificació proposada per a la infraestructura existent, per poder acotar la sobreelevació que 

aquesta provoca. 

Per a infraestructures de nova construcció, en general, la sobreelevació de la làmina d’aigua 

provocada per aquesta haurà de ser menor de 0,3 m respecte l’estat actual sense la 

infraestructura a projectar o modificar, per a l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn. 

Si per les raons que siguin aquesta sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà 

de justificar degudament l’absència d’afeccions a tercers o bé caldrà preveure mesures per evitar 

la inundació que es pot provocar, per exemple mitjançant la construcció d’una petita mota o 

augmentant l’amplada lliure de la infraestructura projectada. 

Per a obres ja existents afectades pel projecte (ampliacions de tauler de ponts, prolongació 

d’obres de drenatge transversal, etc.), aquesta sobreelevació, en general haurà de ser menor de 

0,5 m respecte la situació sense l’obra existent. 

En aquells casos en què la infraestructura a implantar o existent a modificar es situï en zones 

inundables sensibles per a 500 anys de període de retorn en les condicions actuals, és a dir, amb 

afeccions clares a tercers, la sobreelevació com a conseqüència de la nova obra o de la 

modificació haurà de ser nul·la. En aquest cas, si es projecten les actuacions necessàries per 

resoldre la inundabilitat que afecta a tercers per a 500 anys de període de retorn es podrà aplicar 

el criteri general de 0,30 m de sobreelevació respecte la situació sense problemes d’inundació per 

a tercers. 

 

Figura 2.1. Esquema sobreelevació a l’entrada de l’obra de drenatge 

El resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de 

la mateixa haurà de ser superior a 1 m per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn i es 

comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, justificat perquè aquesta línia marca la 

màxima cota a la que poden arribar els flotants. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

Annex 11.Drenatge Pàgina | 7  

 

Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció de 

la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 

 

Figura 2.2. Esquema Resguard lliure 

 

200 m3/s >Q500 ≥ 50 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics 

En zones sense risc de danys catastròfics on el cabal d’avinguda associat a 500 anys de període 

de retorn és inferior a 200 m³/s i superior a 50 m³/s, com en el cas anterior, per a l’anàlisi del 

comportament hidràulic a l’entorn de l’obra s’utilitzarà un model matemàtic de règim gradualment 

variat com HEC-RAS o altres professionalment reconeguts per a aquest fi. En aquest cas 

s’admetrà que la definició geomètrica del model sigui una simplificació. En qualsevol cas, és 

necessari estudiar i justificar els paràmetres i les consideracions utilitzades en la simulació, seguint 

els criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 

Com en el cas anterior, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar 

hauran de permetre el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent 

correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn i per a aquelles amb caràcter temporal 

correspon a l’associat a 25 anys de període de retorn. 

Per acotar la sobreelevació provocada per la nova infraestructura o per la modificació proposada 

per a la infraestructura existent, cal realitzar l’anàlisi hidràulica de la llera en l’estat actual sense la 

infraestructura a projectar o modificar, i futur, en règim gradualment variat, mitjançant l’ús d’un 

model matemàtic, podent fer simplificacions de la geometria. En el seu cas, es consideraran les 

seccions determinants pròximes, com ara ponts, estrenyiments, assuts, etc... 

La sobreelevació per a l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn haurà de ser menor 

de 0,3 m sobre el nivell actual sense la infraestructura a projectar o modificar, com a regla general. 

Si per les raons que siguin aquesta sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà 

de justificar degudament l’absència d’afeccions a tercers o bé caldrà preveure mesures per evitar 

la inundació que es pot provocar, per exemple mitjançant la construcció d’una petita mota o 

augmentant l’amplada lliure de la infraestructura projectada.  

Com en el cas anterior, per a modificacions d’infraestructures existents aquesta sobreelevació 

haurà de ser, en general, menor de 0,5 m respecte la situació actual sense l’obra existent. 
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En aquells casos en què la infraestructura a implantar o existent a modificar es situï en zones 

inundables sensibles per a 500 anys de període de retorn en les condicions actuals, és a dir, amb 

afeccions clares a tercers, la sobreelevació com a conseqüència de la nova obra o de la 

modificació haurà de ser nul·la. En aquest cas, si es projecten les actuacions necessàries per 

resoldre la inundabilitat que afecta a tercers per a 500 anys de període de retorn es podrà aplicar 

el criteri general de 0,30 m de sobreelevació respecte la situació sense problemes d’inundació per 

a tercers. 

D’altra banda, en el cas d’obres de pas, el resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la làmina 

d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, serà superior a 0,5 m i es 

comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, justificat perquè aquesta línia marca la 

màxima cota a la que poden arribar els flotants. 

Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció de 

la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 

Pel que fa als endegaments i cobertures de barrancs, la secció dels mateixos haurà d’assegurar, 

en general, una capacitat suficient per a desguassar l’avinguda associada a 500 anys de període 

de retorn i un resguard mínim de 0,5 m entre la cota de la làmina d’aigua per aquesta avinguda i la 

coronació dels marges de la canalització o la clau de l’obra de cobertura. 

En els cas de cobertures, a més, es comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de la 

mateixa. Per aquells casos en què les cobertures puguin entrar en càrrega, s’haurà de justificar i 

dimensionar adequadament. Es tindrà en compte i com a criteri de referència que es podria 

acceptar que la línia d’energia no superi la cota d’urbanització. 

Pel que fa a la metodologia d’anàlisi hidràulica per a endegaments i cobertures, s’utilitzarà la 

descrita en aquest apartat quan el cabal de disseny és superior a 50 m³/s i inferior a 200 m³/s. 

També en aquest cas caldrà fer l’anàlisi més completa possible de les característiques del tram 

d’estudi i justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per al càlcul. 

50 m3/s >Q500 ≥ 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics  

En zones sense risc de danys catastròfics on el cabal d’avinguda associat a 500 anys de període 

de retorn és inferior a 50 m³/s i superior a 7,5 m³/s, per a l’anàlisi del comportament hidràulic a 

l’entorn de l’obra, a més de la modelització esmentada en l’apartat anterior es podrà utilitzar la 

metodologia que s’exposa a la Instrucció de Carreteres 5.2-IC, tot i que quan el règim hidràulic és 

ràpid proporciona resultats més conservadors que fent servir un model en règim gradualment 

variat. En qualsevol cas, és necessari estudiar i justificar els paràmetres i les consideracions 

utilitzades en el càlcul. 

Com en el cas anterior, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a modificar 

hauran de permetre el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter permanent 

correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn. 
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La sobreelevació per a l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn haurà de ser menor 

de 0,3 m sobre el nivell actual, com a regla general. Si per les raons que siguin aquesta 

sobreelevació sobrepassa el límit de 0,30 m establert, s’haurà de justificar degudament l’absència 

d’afeccions a tercers o bé caldrà preveure mesures per evitar la inundació que es pot provocar, per 

exemple mitjançant la construcció d’una petita mota o augmentant l’amplada lliure de la 

infraestructura projectada. Com en el cas anterior, per a modificacions d’infraestructures existents 

aquesta sobreelevació haurà de ser, en general, menor de 0,5 m respecte la situació sense l’obra 

existent. 

En aquells casos en què la infraestructura a implantar es situï en zones inundables sensibles per a 

500 anys de període de retorn en les condicions actuals, és a dir, amb afeccions clares a tercers, 

la sobreelevació com a conseqüència de la nova obra haurà de ser nul·la. En aquest cas, si es 

projecten les actuacions necessàries per resoldre la inundabilitat que afecta a tercers per a 500 

anys de període de retorn es podrà aplicar el criteri general de 0,30 m de sobreelevació respecte 

la situació sense problemes d’inundació per a tercers. 

Per altra banda, en el cas d’obres de pas el resguard lliure mínim entre el màxim nivell de la 

làmina d’aigua en l’interior de l’obra i la clau de la mateixa, per a Q500, serà superior a 0,5 m i es 

comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de l’obra, justificat perquè aquesta línia marca la 

màxima cota a la que poden arribar els flotants. 

Aquest resguard lliure mínim s’haurà de mantenir en una longitud igual a l’amplada de la secció de 

la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta 

També en aquest cas caldrà fer l’anàlisi més completa possible de les característiques del tram 

d’estudi i justificar cadascun dels paràmetres i consideracions utilitzades per al càlcul, seguint els 

criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003).  

Pel que fa als endegaments i cobertures de barrancs, la secció dels haurà d’assegurar, en general, 

una capacitat suficient per a desguassar l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn i un 

resguard mínim de 0,5 m entre la cota de la làmina d’aigua per aquesta avinguda i la coronació 

dels marges de la canalització o la clau de l’obra de cobertura. En els cas de cobertures, a més, es 

comprovarà que la línia d’energia no toca la clau de la mateixa. Per aquells casos en que les 

cobertures puguin entrar en càrrega, s’haurà de justificar i dimensionar adequadament. Es tindrà 

en compte i com a criteri de referència que es podria acceptar que la línia d’energia no superi la 

cota d’urbanització. 

Pel que fa a la metodologia d’anàlisi hidràulica per a endegaments i cobertures,. Pel que fa a la 

metodologia d’anàlisi, s’utilitzarà la descrita en aquest apartat quan el cabal de disseny és superior 

a 7,5 m³/s i inferior a 50 m³/s. 

Q500 ≤ 7,5 m3/s i zona sense risc de danys catastròfics  
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Com en els casos anteriors, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a 

modificar hauran d’assegurar el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb caràcter 

permanent correspon a l’associat a 500 anys de període de retorn. 

En general no serà estrictament necessària una anàlisi hidràulica de les condicions inicials de la 

llera natural, no obstant, s’haurà de justificar que la sobreelevació de l’aigua provocada per la nova 

infraestructura o per la modificació proposada per a la infraestructura existent no afecta a tercers. 

Q500 ≤ 3 m³/s  

Quan Q500 ≤ 3m3/s, s’accepten diàmetres inferiors si la secció projectada garanteix el desguàs i 

no hi ha risc d’aterrament. En aquests casos les dimensions s’hauran d’ajustar, com a mínim, al 

que marca la Instrucció 5.2-IC en funció de la longitud de l’obra. 

 

AMPLADA LLIURE 

El Sistema Hídric (SH) és la zona de l’espai fluvial necessària per a preservar el règim de corrents 

en cas d’avinguda en tant que és una zona amb elevat risc d’inundacions. És una zona 

imprescindible per al riu en tant que vehiculadora del flux d’aigua en avinguda i, alhora, de relació 

mediambiental amb la resta d’elements naturals. El Sistema Hídric té com a referència la franja 

delimitada per la línia d’inundació de l’avinguda associada a 100 anys de període de retorn. 

L’amplada lliure necessària és la que permet donar continuïtat al Sistema Hídric sota les 

infraestructures que travessen el curs fluvial i la que permet que circuli el major volum d’aigua amb 

velocitat apreciable en cas d’avinguda, configurant així la zona de preservació del règim de 

corrents. Respectar aquesta amplada permet el funcionament eficient del corredor biològic al 

voltant del curs fluvial i permet evitar que objectes arrossegats per una avinguda obstrueixin el pas 

de l’aigua. 

L’amplada lliure necessària pot considerar-se com la ocupada per l’avinguda de 100 anys de 

període de retorn on el flux té una velocitat igual o superior a 0,5 m/s i per tant, és la zona 

vehiculadora de pràcticament tot el cabal. 

 

Figura 2.3. Amplada lliure necessària  
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Figura 2.4. Amplada lliure necessària per la part dels estreps 

Així doncs, el disseny de qualsevol infraestructura que dóna continuïtat a un curs fluvial haurà de 

tenir una llum lliure mínima entre estreps que respecti la continuïtat del Sistema Hídric, per tant, 

que respecti l’amplada lliure necessària. 

En el cas de ponts i viaductes amb piles intermèdies, a més de respectar l’amplada lliure 

necessària per part dels estreps, aquesta limitació equival a la no ocupació d’aquesta amplada per 

part de les piles. 

Donada la dificultat constructiva que pot representar en alguns casos la condició de respectar-la, 

en els casos en que això no sigui possible caldrà justificar-ho suficientment. En qualsevol cas, la 

distribució de les piles haurà de perseguir el màxim respecte possible a aquella amplada i evitar 

l’emplaçament de les mateixes en punts amb risc de patir problemes d’erosió o despreniment 

(talussos molt verticals, ..), o bé que doni lloc a vànols d’amplada petita entre pila i estrep, creant 

zones de turbulències. 

 

Figura 2.5. Amplada lliure necessària en cas de ponts i viaductes amb piles intermèdies 

En tot cas, si es justifica que no és possible respectar l’amplada lliure necessària, i si aquesta 

superés els 45 m, en general s’acceptaran separacions mínimes entre piles de 45 m, que 

mesurades sobre la projecció en planta d’aquestes en la perpendicular al flux resultin com a mínim 

de 35 m. 
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Aquest condicionant es resumeix en el quadre següent, on també s'indiquen les dimensions 

mínimes que s'han de considerar en els conductes de drenatge transversal.  
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En el projecte de les obres, també s’han considerat les conclusions dels estudis de fauna realitzades 

en l’àmbit de l’Estudi d'Impacte Ambiental, de manera que s’adapten els conductes d’algunes obres 

per tal que compleixin la doble funció de drenatge i de pas de fauna.  

3. OBRES DE DRENATGE DE LA TRAÇA EXISTENT 

A continuació es representa una taula amb les OD de la traça existent, les dimensions actuals, el 

material, el curs fluvial al qual donen continuïtat, el PK on es troben  ubicades i les conques que 

drenen al punt on es troba l’obra de fàbrica. 

3.1. Taula resum  

OM OD 
NOM 

CONCA 
PK 

DENOMINACIÓ 

LLERA 

PRINCIPAL 

Q500 

(m³/s) 

TIPUS

* 

AMPLAD

A (m) 

ALT/DIA

M (m) 

202,3 10 202+320  7.33 THA  1.8 

202,5 11 202+490  3.11 THA  1.8 

202,7 12.1 202+670  2.37 MHA 2,50 3 

203,3 13 203+320  5.67 TMC  2.86 

*TIPUS: 

THA- Tub formigó armat 

TMC- Tub metàl·lic corrugat 

MHA- Marc de formigó armat 

3.2. Comprovació hidràulica de les obres de drenatge existents 

En el cas del present projecte, s’ha fet palesa la dificultat d’executar les obres necessàries per a la 

substitució d’algunes estructures, ja que es troben a més de 15 m de profunditat respecte a la 

carretera actual. La demolició d’aquestes OD’s implicaria realitzar uns desmunts desproporcionats  i 

tallar completament la carretera C-25, essent molt difícil establir recorreguts alternatius. 

S’ha estudiat, en el cas que les OD’s existents no complissin els criteris de l’ACA, quines afeccions a 

tercers o a la carretera produiria el no compliment d’aquests criteris i quina dificultat tècnica implicaria 

la seva substitució. En el cas que tècnicament no fos viable la substitució, sempre que no es produís 

afecció a tercers o a la carretera, es mantindria l’OD existent.  

3.2.1. Petites obres de drenatge 

En petites obres de drenatge transversal (QT=500<50m3/s) es podrà utilitzar la Fórmula de Manning-

Strickler sobre la secció d’obra dissenyada amb l’objectiu de calcular el nivell d’aigua i les velocitats 

mitjanes del flux de forma local. Per a l’aplicació d’aquest model s’ha emprat el programa comercial 

Flow-Master. 

A
n

Ri
Q h

⋅

⋅

=

3
2

2
1
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on: 

– Q (m3/s): cabal 

– n : coeficient de rugositat de Manning 

– A (m2): àrea de la secció transversal 

– Rh (m): radi hidràulic. 

– i (m/m): pendent longitudinal 

3.2.2. Grans obres de drenatge 

S’entén per gran obra de drenatge aquella que ha de permetre el pas d’un cabal superior als 50 m3/s 

amb període de retorn de 500 anys. 

En aquests casos s’ha aplicat un model unidimensional per calcular la sobreelevació que produirà 

l’obra de drenatge sobre el flux d’avinguda de 500 anys. El programa que recull aquest model numèric 

és l’HEC-RAS. 

3.2.3. Càlcul de sobreelevació per a petites obres de drenatges 

Un cop conegudes les variables principals del flux d’aigua per a cada OD extretes del Flow Master 

(principalment, calat) es podrà calcular la sobreelevació produïda per l’obra de drenatge en relació al 

règim natural, aplicant la formula adient en cada cas.  

Es consideren dos casos diferenciats a l’hora d’aplicar el càlcul de la sobreelevació que s’exposen a 

continuació: 

– Cas 1:  quan l’obra de drenatge té capacitat hidràulica per desguassar el Q500.  

– Cas 2: quan l’obra de drenatge existent no té capacitat hidràulica per desguassar el Q500. 

Cas 1: 

S’aplicarà la formulació de la Instrucció de Carreteres 5.2-IC en l’apartat “5.3.2 Petites obres de 

drenatge transversal”. 

En primer lloc cal conèixer quin és l’element que controla la làmina d’aigua en l’obra de pas, hi ha 

dues possibilitats en funció del règim hidràulic de cada cas: 

– Control a l’entrada: la secció de pas es dimensiona a partir de les característiques del flux aigua 

amunt de l’obra de drenatge. És el cas aplicable en règim ràpid o supercrític (Fr>1). 

– Control a la sortida: la secció de pas es dimensiona a partir dels nivells de la llera aigua avall de 

l’obra de drenatge. És el cas aplicable en règim lent o subcrític (Fr<1). 

En aquest cas, totes les seccions, per al Q500 tenen un funcionament en règim ràpid com a 

conseqüència dels elevats pendents naturals i les condicions de rugositat del formigó de les obres de 

pas. Per aquest motiu s’han fet les comprovacions suposant control de flux a l’entrada. 

Control a l’entrada o règim ràpid: cal fer la comprovació següent: 
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Sobreelevació: comprovar que He-yn<0.5m en obres existents, o <0.3m en obres de nova construcció, 

on He és el calat específic a l’entrada i s’obté amb les figures 5.9 i 5.10 (pàg. 411) i yn és el calat 

normal de la llera natural extret del Flow-Master. 

Cas 2: 

En el segon cas (quan l’obra de drenatge no té capacitat) s’aplicarà la formulació de l’equació general 

per a orificis submergits. 

gHACQ d 2=  

On, 

– Q: cabal  

– Cd: coeficient de desguàs 

– A: àrea de l’orifici 

– H: alçada d’aigua a l’entrada de la OD. 

Aquesta formulació es basa en l’equilibri d’energies entre l’entrada i la sortida de l’obra de drenatge. 

S’ha utilitzat un coeficient de descàrrega (Cd) de 0.79. 

A la següent taula es mostren els resultats de les obres de drenatge a les que s’ha aplicat la 

formulació de l’equació general per a orificis submergits: 

Càlcul de les capacitats de les Obres de drenatge com a orificis submergits 

NOM OD Q (m³/s) Ample (m) Altura/Diam (m) A (m²) Cd Cd*A Hpou (m) 

OD 202,7 29,87 2,5 2 5,0000 0,7900 3,9500 2,9146 

En els casos en què la sobreelevació calculada, aplicant la metodologia abans esmentada, és major 

que la que estipulen els criteris de l’ACA, caldria substituir les obres de drenatge existents per altres 

que compleixin aquests criteris. 

A la següent taula es mostren els resultats de la comprovació hidràulica de les OD’s existents amb les 

dimensions actuals. 
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Nom 
OD 

Amplada 
(m) 

Alt/Diam. 
(m) 

Q500 
m2/s 

Nom 
conca 

PK n 
So 

(m/m) 

Calat 
(m) 

(n=0,02) 

Vel. 
(m/s) 

(n=0,02) 

Línia 
energia 

(m) 

Resguard 
(m) 

Capacitat 
(m2/s) 

Sobreelevació 
(m) 

Línia 
energia 

Resguard Capacitat sobreelevació 

202,3  1,8 7,33 10 202+300 0,02 0,020 1,103 4,48 2,13 0,70 11,37 - 
No 

compleix 
Compleix Compleix No es calcula 

202,5  1,8 3,11 11 202+490 0,02 0,020 0,669 3,61 1,33 1,13 11,37 - compleix Compleix Compleix No es calcula 

202,7 2,5 2 29,87 12+12,1 202+670 0,02 0,020     20,99 
No hi ha llera 

natural 
No 

compleix 
No 

compleix 
No 

compleix 
No compleix 

203,3  2,86 5,67 13 203+320 0,02 0,020 0,678 5,02 1,96 2,18 51,69 - compleix Compleix Compleix No es calcula 
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4. SOLUCIÓ ADOPTADA PEL DESDOBLAMENT 

4.1. Criteris pel dimensionament de les noves OD o perllongament de les existents 

Un cop s’obtenen els resultats dels càlculs hidràulics de les OD del tram existent, s'estableixen una 

sèrie de criteris d'actuació en les obres de drenatge. 

Per l'actuació a realitzar en el desdoblament, com s'ha dit abans, s'ha tingut en compte com a 

condicionant primordial la dificultat constructiva que comportaria la substitució de les obres de drenatge 

transversal existents que incompleixen criteris de l’ACA, pels problemes que generaria el desviament 

del tràfic en la majoria dels casos, degut al fet que es troben poques carreteres secundàries que puguin 

adoptar el volum de trànsit de vehicles en aquesta zona. És per això que després de les reunions amb 

l’ACA s’ha proposat el següent: 

– Quan les OD tinguin capacitat hidràulica insuficient, es calcularà la làmina d'aigua en l'entrada 

de la OD per mitjà de la formulació d’orificis submergits explicada anteriorment. Si aquesta 

làmina d’inundació no afecta a la carretera existent o al seu desdoblament ni produeix afecció a 

tercers, es procedirà a la seva prolongació amb les dimensions existents a pesar que la OD no 

compleixi amb criteris com sobreelevació, resguard i línia d’energia menor que la clau de la OD. 

En els plànols de Zones Inundables (Apèndix II) es mostra la inundabilitat deguda per aquestes 

sobreelevacions 

– Quan les OD existents tenen capacitat hidràulica, es calcularà la làmina d'aigua a l'entrada de 

la OD mitjançant la formulació de la Instrucció de Carreteres 5.2 IC. Si la làmina a l’entrada no 

afecta a la carretera nova o existent ni produeix afecció a tercers, s'acceptarà la seva 

prolongació amb les dimensions existents, a pesar que la OD no compleixi amb criteris com 

sobreelevació, resguard i línia d’energia per sota de la clau de l'obra de drenatge.  

– Si la dimensió existent de la OD és menor que 1.5m, es procedirà a la substitució de la OD per 

una nova aplicant els criteris establerts en les “Recomanacions tècniques per al disseny 

d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial. Juny 2006”, tret que el cabal de disseny 

sigui menor que 3 m³/s, cas en el qual les dimensions s’hauran d’ajustar, com a mínim, al que 

marca la instrucció  5.2-IC en funció de la longitud de l’obra.  

4.2. descripció de solució adoptada  

OD 202.3 

PK 202+320. Q500= 7.33 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 10 i la duu fins a la riera 

d’Espinelves mitjançant un tub de 1.8 m de diàmetre, creuant l’Eix Transversal i la carretera d’Arbúcies 

a Viladrau (GI-543). Es preveu perllongar-la 22.80 metres garantint la capacitat hidràulica pel Q500 amb 

un resguard de 0.7 m.  

L’OD existent tenia pou d’entrada; al tractar-se d’un perllongament, ha estat necessari reposar-lo en el 

nou punt d’entrada del tub, ja que el terreny natural es troba a uns 6m per sobre de la rasant interior del 

tub en aquest punt i executar una rampa d’entrada implicaria una fricció desproporcionada a l’entorn. 
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OD 202.5 

PK 202+490. Q500= 3.11 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 11 mitjançant un tub de 1.8 m de 

diàmetre el qual es restituirà en gran part (22,50m) i es perllongarà 16,26m. Té capacitat pel Q500 amb 

un resguard d’ 1.35 m.  

Ha estat necessari reposar el pou d’entrada que ja tenia la OD existent, ja que en aquest punt la nova 

calçada va en desmunt. La OD existent té una alineació molt obliqua respecte de l’eix del tronc, el 

perllongament s’ha realitzat amb una alineació més ortogonal a l’eix de la C-25, i per tant, ha estat 

necessari realitzar la connexió amb el tub existent mitjançant un pou de connexió. 

OD 202.7 

PK 202+670. Q500= 29.87 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de les conques 12.0 (Q500= 27.53 m3/s) i 12.1 

(Q=2.34 m3/s) mitjançant un calaix de 2.5x2 m el qual no té capacitat. Per aquest motiu s’ha comprovat 

la seva capacitat com orifici submergit i s’ha calculat la làmina d’aigua que es generaria a l’entrada de 

l’OD donant com resultat 2.91 m els quals no afectarien al traçat. Tenint en compte això, es preveu 

perllongar el calaix existent 34 metres ja que es tracta d’una zona on, tècnicament, seria molt difícil 

executar una nova obra i a més, la proximitat del coll del revolt dificulta l’habilitació de possibles 

desviaments provisionals. Es construirà un canal no revestit que servirà per recollir l’aigua de la conca 

12.0 i es connectarà a l’entrada de l’OD. Les dimensions del canal són 1.5 m de base, 2.2 m de 

profunditat, talussos 3H:2V i un pendent del 7.8%, amb el qual es garanteix la capacitat hidràulica.  

La OD existent tenia una arqueta per permetre en aquest punt el desguàs del drenatge longitudinal. En 

tractar-se d’un perllongament s’ha reposat aquesta arqueta resituant-la sota la nova cuneta. 

En aquest cas no té sentit calcular la sobreelevació ja que l’aigua de la conca 12.1 entrarà a la OD 

mitjançant uns graons i l’aigua de la conca 12 es canalitzarà fins l’entrada de l’obra de drenatge. 

S’adaptarà com a pas de fauna considerant que la fauna entrarà pel canal i no pas pels graons,  ja que 

la unió del canal amb la OD és al mateix nivell, per tant, és la via més fàcil. L’adaptació com a pas de 

fauna d’aquesta OD està pendent de l’encaix definitiu de l’estructura. 

OD 203.3 

PK 203+320. Q500= 5.67 m³/s. Aquesta OD recull l’aigua de la conca 13 mitjançant un tub de 2.86m de 

diàmetre que compleix amb els criteris de l’ACA i es perllongarà 5,80 metres garantint la capacitat pel 

Q500 amb un resguard de 2.2 m.  Per adaptar-la com a pas de fauna l’entrada es farà mitjançant 

emmacat d’escullera i la sortida mitjançant una rampa d’escapada a sobre dels esglaons. L’interior del 

tub disposarà d’una base de formigó.  

A continuació es resumeixen les característiques de les O.D.’s en forma de taula: 
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5. DRENATGE LONGITUDINAL 

Aquest apartat té com objecte la descripció dels diferents tipus d’elements que formen part del sistema 

de drenatge longitudinal així com la justificació de les seves característiques.  

El sistema de drenatge longitudinal serveix per evacuar les aigües que procedeixen de la calçada així 

com les tàlvegs locals, interceptades o creades per la construcció de la carretera. Es projecta una xarxa 

que recull l’escorrentia superficial i la desaigua fins a la xarxa hídrica existent. 

El dimensionament del sistema s’ha realitzat a partir de les consideracions recollides a la Institució de 

carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” (BOE núm. 123, de 23 de Maig de 1990). 

5.1. Càlcul de cabals a evacuar 

5.1.1. Cabals de càlcul 

Pel càlcul de cabals a desaiguar pels elements de drenatge s’ha partit del mètode racional recollit i 

explicat a l’annex de Climatologia i hidrologia. Al final de l’annex s’adjunten les taules de càlculs. 

TIPOLOGIA H / Ф AMPLE LONGITUD ACTUACIONS

OD 202.3 TUB 1,8 22,8 Prolongació

OD 202.5 TUB 1,8 17,54 Prolongació

OD-PAS DE FAUNA 202.7 CALAIX 2 2,5 32 Prolongació

OD 203.3 TUB CORRUGAT 2,86 6,29+5,80 Prolongació

NOM OD

NOM OD NOM CONCA PK Q500 (m³/s) TIPUS*
AMPLADA 

(m)
ALT/DIAM (m)

202,3 10 202+320 7.33 THA 1.8

202,5 11 202+490 3.11 THA 1.8

202,7 12.1 202+670 2.37 MHA 2,5 3

203,3 13 203+320 5.67 TMC 2.86

NOM 
OD

AMPLADA 
(m)

ALT/DIAM 
(m)

Q500 
m³/s

NOM 
CONCA

PK n
Calat (m) 
(n=0,02)

Vel (m/s) 
(n=0,02)

Linea 
Energía 

(m)

Resguard  
(m)

Capacitat  
(m³/s)

202,3 1,8 7,33 1 202+320 0,02 1,103 4,48 2,13 0,70 11,37

202,5 1,8 3,11 2 202+490 0,02 0,669 3,61 1,33 1,13 11,37

202,7 2,5 2 29,87 3+4 202+670 0,02 20,99

203,3 2,86 5,67 5 203+320 0,02 0,678 5,02 1,96 2,18 51,69

NOM OD
Sobreelevació 

(m)
LÍNEA  ENERGIA RESGUARD CAPACITAT SOBREELEVACIÓ

202,3 - NO COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX NO ES CALCULA

202,5 - COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX NO ES CALCULA

202,7
No hi ha llera 

natural NO COMPLEIX NO COMPLEIX NO COMPLEIX NO COMPLEIX

203,3 - COMPLEIX COMPLEIX COMPLEIX NO ES CALCULA
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5.2. Elements de drenatge longitudinal 

5.2.1. Tipologia d’elements 

Una vegada calculats els cabals s’ha procedit a dimensionar els elements de drenatge longitudinal. 

En un principi, s’ha intentat desaiguar tota l’aigua a través de cunetes i col·lectors drenants i portar-la 

als cursos naturals existents. En tot cas, s’ha evitat sempre modificar el sistema hídric existent. 

En el cas que el sistema de drenatge sigui insuficient es recullen les aigües mitjançant col·lectors els 

quals s’han desaiguat en rieres existents. 

5.2.2. Cunetes 

A la vista dels cabals obtinguts i de cara a la resolució del sistema de drenatge longitudinal s’han 

utilitzat diferents tipus de cuneta: 

� Les cunetes laterals de la calçada (del tronc principal), són de secció triangular. Es disposaran 

de cunetes tipus CR-20, de 2 m d’amplada (simètrica), i 0.18 m de profunditat màxima 

revestides amb 10 cm de formigó. 

� Les cunetes laterals de la calçada dels enllaços, són de secció triangular asimètrica. Es 

disposaran de cunetes tipus STR15, de 1.5 m d’amplada (simètrica), i 0.15 m de profunditat 

màxima revestides amb 10 cm de formigó. 

� Les boneres contínues són de formigó armat de 0.50x0.50 m exteriors i 30 cm de diàmetre 

interior, amb material de filtre i geotèxtil. S’utilitzaran quan, pel traçat de la carretera, les 

cunetes CR-20 no hi càpiguen o per evitar la caiguda del aigua per el talussos quan es tingui 

peralt cap els mateixos i el talús es trobi sobre una obra estructural tipus escullera o mur de 

formigó. 

� Les cunetes de peu de terraplè i de guarda de desmunt són de secció trapezoïdal de 

dimensions de 1.8 m d’amplada superior, 0.6 m d’amplada inferior i 0.6 m de profunditat 

màxima, amb talussos 1H:1V i revestides amb 10 cm de formigó. 

� Per camins s’utilitzaran cunetes TTR-10 de 1.0 m d’amplada i 0.15 m de profunditat revestides 

amb 10 cm de formigó. 

La conducció de les aigües des de la cuneta de guarda de desmunt fins al sistema de drenatge de 

plataforma es farà sempre que sigui possible a través de dita cuneta. En cas de no ser possible es farà 

mitjançant baixants esglaonats. 

5.2.3. Tubs de drenatge finlandès 

A sota la cuneta tipus CR-20, es disposa un dren tipus finlandès. Els primers metres seran de Ø 160 

mm i només tindrà la funció de dren. Quan aquest dren no sigui capaç de desaiguar totes les aigües 

que porta s’augmentarà el diàmetre amb un dren de Ø 500 mm. No es vol que es sobrepassi del 50% 

de capacitat de transportar l’aigua. Si amb dren tipus finlandès de Ø 500 mm no hi hagués suficient, es 

passaria a un col·lector de formigó de diàmetre variable i dren finlandès Ø 160 mm més la cuneta CR-
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20. Un cop el col·lector vagi ple o s’arriba a una obra de drenatge, es desguassa el cabal mitjançant un 

baixant o un tub de formigó vibropremsat, tal i com es descriu al punt col·lectors i pous de registre. 

5.2.4. Col·lectors i pous de registre 

Es disposen col·lectors com a complement del drenatge longitudinal quan sigui necessari derivar l' 

excedent  d' aigua que és incapaç de desaiguar la cuneta i quan no es pugui fer a superfície.  

El diàmetre dels tubs es calcula a partir de les necessitats demandades, partint d' un diàmetre mínim de 

0.40 m, i fins a 1.0 m de diàmetre (d’acord amb els diàmetres comercials d’aquest tipus de canonada). 

Els tubs dels col·lectors longitudinals són de formigó vibropremsat, del tipus d' endoll i campana amb 

juntes de goma. En els trams on la conducció creua sota la calçada, es protegeix mitjançant un 

envoltant de formigó en massa de 20 cm d' espessor, amb unió rígida encadellada.  

El col·lector, i en ocasions la pròpia cuneta, es desguassen periòdicament a través d' un col·lector de 

desguàs transversal o obra transversal de drenatge longitudinal que es disposa quan s' esgota la 

capacitat de transport del col·lector o de la cuneta, i en els punts de la traça que són adequats per les 

condicions topogràfiques. 

S' ha procurat mantenir el perfil longitudinal del col·lector sensiblement paral·lel al de la cuneta, ja que 

en altre cas es tenen profunditats excessives d'excavació que dificulten el procés constructiu.  

Els pous de registre són els elements soterrats en desguàs (col·lectors i drens profunds). Van situats en 

els punts d’unió de col·lectors, en boneres i en els canvis d’alineació de la canonada en planta i alçat. 

Les seves dimensions, característiques i col·locació han d’ajustar-se a allò establert en l’article 3.6.6. de 

la Instrucció 5.2-IC. Tot i que totes les arquetes reben el cabal de les cunetes, aquestes seran 

prefabricades de mòduls circulars d’ 1 m de diàmetre i 1,80 m de profunditat, sempre i quan el director 

de les obres no especifiqui el contrari. 

5.2.5. Vorades de protecció 

Per evitar que les aigües caigudes sobre la calçada caiguin pel terraplè produint socavacions en ell, es 

disposen, en els costats exteriors dels vorals en terraplens de més de 3 m d’alçada, i on el peralt de la 

plataforma de la calçada porti l’aigua fins aquest lateral, unes vorades de protecció. Aquestes vorades 

aniran ubicades a menys de 10 cm per davant de la barrera de seguretat, si n’hi ha. 

El cabal recollit per elles es desguassa, a intervals regulars a través de baixants formats per peces 

prefabricades de formigó, muntades sobre un llit de formigó. 

Els intervals de desguàs, o el que és el mateix, les longituds de vorada entre punts de desguàs, s'han 

de dimensionar de manera que es pugui arribar a inundar només la part corresponent al voral i no la 

calçada, adoptant-ne una separació màxima entre baixants de 30 m, en tot cas els baixants s’haurien 

de col·locar en els punts baixos. En casos en que el terraplè de la plataforma de la carretera es trobi 

sobre un element estructural, ja sigui un mur de formigó o una escullera, la vorera s’acompanyarà de 

bonera per a transportar l’aigua a una obra de drenatge o curs natural de l’aigua adient.  
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5.2.6. Passos salvacunetes 

En aquells punts en els quals l'entroncament d'un accés o camí agrícola amb la calçada intercepti amb 

alguna cuneta, qualsevol que sigui la tipologia d'aquesta (cuneta de plataforma, desmunt, peu de 

terraplè o de camí) i amb la finalitat de garantir la continuïtat de la mateixa, caldrà disposar de passos 

salvacunetes sota el referit entroncament i seguint l'alineació de la cuneta.  

5.3. Càlculs efectuats  

5.3.1. Càlculs de cunetes 

El càlcul del cabal màxim que és capaç de desguassar una cuneta, per a una secció i pendent 

determinades, es realitza en règim uniforme per aplicació de la fórmula de Manning-Strickler, és a dir:  

iR
n

AQ h ⋅⋅⋅= 3

21
 

sent:  

– Q = Cabal màxim, en m³/s.  

– K = Coeficient de rugositat, o invers del nombre de Manning ( K = 1/n ). S'adopten els valors 

establerts en la taula 4-1 de la Instrucció 5.2-*IC.  

– j = Pendent longitudinal.  

– Rh = Radi hidràulic de la secció mullada.  

– A = Superfície mullada.  

S'admet la possibilitat que la seva capacitat màxima admissible sigui la corresponent a l'altura total 

revestida.  

Per a la correcta definició de les característiques hidràuliques de les cunetes és necessari definir el 

tipus de material que constitueix el tram de cuneta, per a poder així establir el coeficient de rugositat a 

emprar en els càlculs.  

En el nostre cas, les cunetes projectades estan revestides de formigó i s'ha considerat n=0.020.  

5.3.2. Càlcul de col·lectors 

La seva capacitat màxima es calcula considerant que funciona a secció plena, però sense arribar a 

entrar en càrrega. Per al seu dimensionament s'ha emprat la fórmula de Manning, tal com s’ha fet per al 

càlcul de cunetes. 

El coeficient de Manning utilitzat és de 0.020 per a col·lectors de formigó. 

Els criteris fonamentals per a la ubicació dels col·lectors han estat els següents:  

• Que posseeixin capacitat suficient per al desguàs.  

• Que les OTDL (Obres transversals de drenatge longitudinal) no es trobin massa pròximes entre 

si, ja que constitueixen punts durs de comportament del ferm. 
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CÀLCULS DE LA CUNETA 

PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+300 202+335 35 E 6,000 CR-20 14 0,989 0,043 262,5 0,817 0,014 0,057 TRAM POSTERIOR 0,303 0,359 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+335 202+410 75 E 6,000 CR-20 14 0,989 0,092 1875 0,817 0,097 0,189 TRAM POSTERIOR 0,113 0,303 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+410 202+460 50 E 6,000 CR-20 14 0,989 0,061 1000 0,817 0,052 0,113 0,000 0,113 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient

MITJANA 202+310 202+335 25 D 6,000 CR-20 14 0,989 0,031 187,5 0,817 0,010 0,040 TRAM POSTERIOR 0,303 0,343 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient
MITJANA 202+335 202+410 75 D 6,000 CR-20 14 0,989 0,092 1875 0,817 0,097 0,189 TRAM POSTERIOR 0,113 0,303 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient
MITJANA 202+410 202+460 50 D 6,000 CR-20 14 0,989 0,061 1000 0,817 0,052 0,113 0,000 0,113 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,74 0,67 Suficient

PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+560 202+620 60 E 3,000 D500 14 0,989 0,074 4050 0,817 0,210 0,284 TRAM POSTERIOR 0,284 0,01 0,098 0,785 0,1250 4,33 0,43 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+620 202+695 75 E 4,500 CR-20 14 0,989 0,092 0 0,817 0,000 0,092 TRAM POSTERIOR 0,312 0,404 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,24 0,58 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+695 202+770 75 E 4,000 CR-20 14 0,989 0,092 0 0,817 0,000 0,092 TRAM POSTERIOR 0,158 0,250 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,06 0,55 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+770 202+845 75 E 3,500 CR-20 14 0,989 0,092 0 0,817 0,000 0,092 TRAM POSTERIOR 0,066 0,158 0,013 0,180 2,032 0,0886 2,86 0,51 Suficient
PEU DESMUNT + PLATAFORMA 202+845 202+895 50 E 3,000 CR-20 15 0,989 0,066 0 0,817 0,000 0,066 0,000 0,066 0,013 0,180 2,032 0,0886 2,65 0,48 Suficient

PEU DEMUNT 202+880 202+930 50 E 5,100 CR-20 5 0,989 0,022 1000 0,817 0,052 0,074 NO HI HA 0,000 0,074 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 202+930 203+005 75 E 5,100 CR-20 5 0,989 0,033 3000 0,817 0,156 0,188 TRAM ANTERIOR 0,074 0,262 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 203+005 203+080 75 E 5,100 CR-20 5 0,989 0,033 3750 0,817 0,194 0,227 BONERA MITJANA 0,262 0,490 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 203+080 203+155 75 E 4,000 D500 5 0,989 0,033 2625 0,817 0,136 0,169 TRAM ANTERIOR 0,490 0,659 0,01 0,098 0,785 0,1250 5,00 0,49 Suficient
PEU DEMUNT 203+155 203+230 75 E 5,100 CR-20 5 0,989 0,033 1125 0,817 0,058 0,091 TRAM ANTERIOR 0,659 0,750 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 - D600 5 1,785 2,41 Suficient
PEU DEMUNT 203+230 203+285 55 E 5,100 CR-20 5 0,989 0,024 0 0,817 0,000 0,024 TRAM ANTERIOR 0,750 0,774 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 - D600 5 1,785 2,41 Suficient

PEU DEMUNT 202+880 202+930 50 D 5,100 CR-20 14 0,989 0,061 500 0,817 0,026 0,087 NO HI HA 0,000 0,087 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 202+930 203+005 75 D 5,100 CR-20 14 0,989 0,092 750 0,817 0,039 0,131 TRAM ANTERIOR 0,087 0,218 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 203+005 203+080 75 D 5,100 CR-20 14 0,989 0,092 750 0,817 0,039 0,131 TRAM ANTERIOR 0,218 0,349 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 203+080 203+155 75 D 5,100 CR-20 14 0,989 0,092 750 0,817 0,039 0,131 TRAM ANTERIOR 0,349 0,480 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DEMUNT 203+155 203+205 50 D 5,100 CR-20 14 0,989 0,061 500 0,817 0,026 0,087 TRAM ANTERIOR 0,480 0,568 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient
PEU DESMUNT 203+290 203+320 30 E 5,100 CR-20 14 0,989 0,037 300 0,817 0,016 0,052 NO HI HA 0,568 0,620 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,45 0,62 Suficient

MITJANA 203+440 203+490 50 E 4,780 CR-20 14 0,989 0,061 0 0,817 0,000 0,061 NO HI HA 0,000 0,061 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,34 0,60 Suficient
MITJANA 203+490 203+500 10 E 4,780 CR-20 14 0,989 0,012 0 0,817 0,000 0,012 TRAM ANTERIOR 0,061 0,074 0,013 0,180 2,032 0,0886 3,34 0,60 Suficient

CABAL 
D'APORTACIÓ 

CABAL 
TOTAL

1ª 
VERIFICACIÓ

Col·lector
CAPACITAT DESGUÀS 

AMB COL·LECTOR 
2ª VERIFICACIÓ 

Tipus PK inicial PK final
Longitud

 (m)
Marge

Pendent
 (%)

Tipus
Ample 

plataforma 
vessant (m)

C
Q 

plataforma
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 (m2)

C
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Q 
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Cunetes CR-20 de plataforma EIX TRONC
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presenta el càlcul de les estructures projectades en el Projecte Constructiu. 

Millora General. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 203+500. 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ESTRUCTURES DEL PROJECTE 

El projecte presenta les següents estructures, agrupades segons la seva tipologia i funció: 

Obres de fàbrica: 

Pas Superior: La tipologia utilitzada és la de tauler de biga artesa recolzada sobre pantalla 

anclada. OF-202.8 

Obres de drenatge transversal i passos de fauna 

4 obres de drenatge de tubs de formigó armat i corrugat de diàmetres 1,8m i 2,86 respectivament, i 

un pas de fauna amb un calaix de formigó de 2x2,5m2 

Murs de contenció del terraplè  

Mur de dames M203.0 de 122,5 metres de llargada per tal de contenir el talús. 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ESTRUCTURES DEL PROJECTE 

3.1. Obres de drenatge transversal 

OD 202.3: Tub de formigó armat de 1.80 m de diàmetre interior i 0.175 m de gruix de les seves 

parets utilitzat per perllongar una obra de drenatge existent en un tram de 22.80 m de longitud. Es 

preveu l’enderroc de l’embocadura existent així com la construcció d’una arqueta se secció 

rectangular i 2.85 x 1.50 x 5.88 m de dimensions interiors. 

OD 202.5: S’ha projectat perllongar l’obra de drenatge existent en un tram de longitud 16,26 m 

mitjançant un tub de formigó armat de 1.8 m de diàmetre interior i un gruix de les parets de 0.17. 

Per realitzar la connexió es necessari enderrocar l’embocadura existent així com la construcció 

d’un pou de connexió de dimensions interiors 2.95 x 2.25 x 3.68 m així com d’un pou d’entrada de 

3.15 x 1.5 x 2.84 m. 

OD 202.7: Es projecta la prolongació de l’obra de drenatge transversal mitjançant un total de 15 

mòduls prefabricats, de 2.00 x 2.50 m de dimensions interiors i una longitud de 2.0 m, distribuïts en 

dos trams de 24 m i 8 m respectivament, units mitjançant una arqueta de 2.5 x 2 x 2.47 m. Es 

preveu la col·locació d’emmacat d’escullera formant una rampa d’accés així com de dues aletes 

per tal de contenir les terres. 

OD 203.3: Prolongació de l’obra de drenatge existent mitjançant un tub corrugat de 2.86 m de 

diàmetre. La prolongació es realitza en dos trams, el corresponent a la embocadura sud es un 

tram de 1.92 m i el corresponent a l’embocadura nord, es un tram amb 5.80 m de longitud màxima 

i sortida esbiaixada. Es preveu la col·locació d’emmacat d’escullera a la embocadura nord. 
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3.2. Passos superiors 

3.2.1. OF. 202.8 pas superior del Revell 

Per tal de salvar l’eix Transversal al PK 202.8 es construirà un pas superior. Aquest pas superior 

oferirà connexió amb la carretera comarcal GI-V-5411, l’estació de servei del Coll del Revell i a la 

vegada connectarà els dos sentits de circulació. 

Es projecta una obra de fàbrica d’un pas superior d’un sol tram de 37.20m de llargada i 10.80m 

d’amplada. La secció definitiva del pas superior contempla dos carrils de 3.50m cadascun, dos 

vorals a esquerra i dreta del pas superior de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada costat 

de 0.50m en tot el tram del pas superior. 

Estructuralment es resol amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada tipus “artesa” de 

2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in situ” de 0.40m de cantell.  

Els estreps són carregadors de formigó armat recolzats sobre un mur pantalla de 0.80m de cantell.  

L’obra de fàbrica es complerta amb impermeabilitzacions, sistemes de drenatge, juntes i barreres. 

S’inclou la proposta de la proba de càrrega del pas superior.  

- Procediment constructiu: 

- Execució de l’excavació  

- Execució dels fonaments 

- Execució dels carregadors dels estreps 

- Col·locació de biga i pre-lloses d’encofrat perdut 

- Llosa superior 

- Acabats i varis 

3.3. Aparells de recolzament al pas superior 

El pas superior es recolza sobre neoprens armats, seguint les prescripcions de les 

“Recomendaciones para el Proyecto y Puesta en obra e los Apoyos Elastoméricos para puentes 

de Carretera”. 

Com a única excepció s’ha modificat la condició goemètrica per al compleiment del criteri 

d’estabilitat, que fa referència a la relació entre el gruix net (T) i la mínima dimensió en planta del 

neoprè (a). Aquesta condició estableix que per garantir que la distorsió angular del neoprè (tan γ) 

sigui menor a 0,7, s’ha de complir  que 0,2*a>T>0,1*a. 

De forma empírica però, s’ha demostrat que per a neoprens que compleixen 0,3*a > T > 0,2*a, es 

verifica que la distorsió angular és tan γ = 0,9 - T/a. Donat que 0,3 > T/a > 0,2, es compleix que 0,7 

> tan γ > 0,6, pel que la condició d’estabilitat es compleix. 

4. MURS 

En aquest tram de projecte trobem un mur de dames de contenció del terraplè. 
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4.1. MURS DE DAMES 

Murs ancorats de dames de formigó armat prefabricades a l’obra. El mur a construir constarà d’un 

nivell de dames rectangular de 2,5m d’amplada per 4 m d’altura. En el centre de cada dama i hi 

haurà un forat per tal d’allotjar l’ancoratge format per cordons d’alta resistència. 

Les fases de construcció de cadascun dels nivells es descriuen a continuació: 

- Preparació de les dames: es prefabriquen a la mateixa obra.  

- Preparació del terreny i excavació: s’excava fins a la meitat de la alçada del primer nivell 

per a què la màquina de perforació i els operaris puguin treballar correctament a la hora de 

col·locar els ancoratges. 

- Perforació del terreny i col·locació dels ancoratges: se situa la perforadora en el nivell 

excavat per realitzar les perforacions i posteriorment col·locar els ancoratges. 

- Injecció dels cables: s’injecta la beurada de ciment a les beines. L’objectiu es construir la 

zona del bulb d’ancoratge i protegir el tirant front a la corrosió. 

- Excavació de la resta del nivell: un cop completada l’operació de perforació i col·locació 

dels cables, es pot continuar excavant el terreny fins a completar la resta de la alçada de 

la dama. 

- Col·locació del formigó de neteja: per tal d’assegurar un bon recolzament de les dames en 

el terreny, caldrà executar una capa de 15 cm de formigó de neteja. 

Mur Longitud (m) H màx. (m) Geometria 

M-203.0 D 122,4 4 2,5mx4m 

5. NORMATIVA APLICADA 

Les normatives, publicacions i recomanacions oficials aplicades en la redacció del present projecte 

constructiu es relacionen a continuació: 

- “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera” (IAP), 

aprovada per Ordre del 12 de febrer de 1.998. 

- “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE) aprovada per Reial Decret 2661/1998, de l’11 

de desembre. 

- “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes” (PG-3), 

aprovada per Ordre Ministerial del 6 de febrer de 1.976. 

- “Recomendaciones sobre el sistema de contención de vehículos” . Ordre circular 321/95 T 

y P. 

- “Bases de cálculo y diseño de pretiles en puentes de carreteras”. Nota de servei 1/95 

S.G.C. 

- -“Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera” en la seva edició de 

març de 1.995. 

- “Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastoméricos para 

puentes de carretera” de la Direcció General de Carreteres en l’edició de 1.982. 
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- “Pruebas de carga en puentes de carretera”, en la seva edició de març de 1.988. 

- “Pretensado exterior en puentes de carretera. Estado actual de la técnica”. 

- “Pretensado exterior en puentes de carretera. Recomendaciones para la verificación de la 

seguridad frente a la rotura por flexión”, editada al 1.996. 

- “Nota de servicio sobre las losas de transición en obras de paso”, de la Direcció General 

de Carreteres de Juliol de 1.992. 

- “Recomendaciones para el diseño y construcción de muros de escollera en obras de 

carreteras”, publicades al maig de 1.998. 

- “Manual para el proyecto y ejecución de estructuras de suelo reforzado” en la seva edició 

de 1.994. 

- “Estructuras de acero en edificación” (EA- 95), aprovada per Reial Decret 1829/1995, del 

10 de novembre. 

- -“ Acciones en la edificación” (AE-88), a la seva edició de 1.996. 

- “Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras” (RPX-95)  

- “UNE 36-080 8R 1M Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para las 

construcciones metálicas en general” 

- “UNE 36-082 Aceros para la construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión 

atmosférica.” 

- -“UNE-EN 10113-1-2-3 Productos laminados en caliente para construcciones metálicas. 

Aceros soldables de grano fino.” 

- “Órdenes circulares de la Dirección General de Carreteras y en particular la O.C.326/00.” 

6. CRITERIS DE COMPROVACIÓ 

comprovació de les estructures es planteja d’acord amb la teoria dels estats límit, diferenciats en: 

estats límit de servei i estats límit últims, per a les situacions de càlcul de l’estructura. 

Es considera una vida útil dels pas superiors de 100 anys. 

6.1. Situacions de càlcul 

Una situació de càlcul d’una estructura, és aquella que es caracteritza per un període determinat 

de temps durant el que es pot considerar que tots els factors que afecten a la seva seguretat no 

varien. 

Les situacions de càlcul que es consideren són: 

- Situacions persistents, que corresponen a les situacions d’us normal de l’estructura durant 

la seva vida útil. 

- Situacions transitòries, que són les que es produeixen durant la construcció, inspecció o 

conservació de l’estructura, i per les que es considerarà el corresponent període de 

duració. Generalment es podrà acceptar com a tal un any. 

- Situacions accidentals, que corresponen a situacions excepcionals aplicables al pas 

superior. Poden considerar-se instantànies. 
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6.2. Estats límit 

6.2.1. Estats límit de servei (E.L.S) 

Seran aquells tals que, si es sobrepassen, l’estructura deixarà de complir l’objectiu pel que fou 

projectada, ja sigui per raons funcionals, de durabilitat o estètiques, sense que suposi el col·lapse 

de la mateixa. 

En el present projecte, es consideren els següents: 

- E.L.S. de fissuració, que afecta a la durabilitat o estètica del pas superior. 

- E.L.S. de deformació, que afecta a l’aparença o funcionalitat de l’obra, o que causi dany 

a elements no estructurals. 

- E.L.S. de vibracions que no siguin acceptables pels usuaris del pas superior o que 

podrien afectar a la seva funcionalitat o provocar danys en elements no estructurals. 

- E.L.S. de plastificacions en zones localitzades de l’estructura que puguin provocar danys 

o deformacions irreversibles. 

- E.L.S. de lliscament en unions mitjançant cargols d’alta resistència. 

6.2.2. Estats límit últims (E.L.U) 

Són aquells, tals que, si es sobrepassen, es produirà l’esgotament o col·lapse de l’estructura o 

d’una part d’ella. 

Es consideren els següents: 

- E.L.U. d’equilibri, per pèrdua d’estabilitat estàtica d’una part o del conjunt de l’estructura, 

considerada com un cos rígid.  

- E.L.U. de trencament, per esgotament resistent o deformació plàstica   excessiva. 

- E.L.U. d'inestabilitat o vinclament, local o general, d’una part o del conjunt de 

l’estructura. 

- E.L.U. de fatiga, relacionat amb els danys que podria patir una estructura o qualsevol dels 

seus elements com a conseqüència de sol·licitacions variables repetides. 

- E.L.U. de lliscament entre materials que treballen solidàriament degut a l’adherència 

entre ells, o a sistemes de connexió. 

- E.L.U. d 'ancoratge, caracteritzat per fallida d’un ancoratge. 

6.3. Comprovació de l’estructura 

Per cada estat límit es comprova la verificació de la condició que correspongui de les que a 

continuació s’indiquen: 

Ed≤Cd 

Sd≤≤≤≤Rd 

essent: 

Ed, Sd = valors de càlcul de l'efecte i la sol·licitació, respectivament, obtinguts a l’aplicar al model 
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estructural les accions amb els seus valors de càlcul, combinades segons les hipòtesi de càlcul 

establertes. 

Cd= valor límit de l'efecte de les accions admissibles per l'estructura o l'element. 

Rd= resistència de càlcul de l'estructura o de l'element per l'estat considerat. 

7. ACCIONS 

7.1. Classificació 

A efectes del càlcul estructural s’han classificat les accions, segons la seva variació en el temps 

en: 

- Accions permanents (G): actuen en tot moment i són constants en posició i magnitud. 

- Accions permanents de valor no constant (G*), són les que actuen en tot moment, però la 

seva magnitud no és constant. Aquí s’inclouen les que tendeixen a un determinat valor 

límit (accions reològiques, pretesat, etc.). També s’inclouen les accions originades pel 

terreny amb una magnitud que varia no en funció del temps, sinó de la interacció terreny-

estructura. 

- Accions variables (Q): aquelles externes a l'estructura que poden actuar o no 

sobre el pas superior o llinda (sobrecàrregues d’us, accions climàtiques). 

- Accions accidentals (A): aquelles que tenen una possibilitat d’actuació durant 

un “període de referència” establert, petita, però que la seva importància pot 

ser considerable en algunes estructures (impactes de vehicles, inundacions, 

etc.). 

7.2. valor característic de les accions 

S’entén com valor característic d’una acció el seu principal valor representatiu. 

D’acord amb la classificació realitzada per la seva variació en el temps, s’indica a continuació el 

valor característic de les accions.  

7.2.1. Accions permanents (G) 

Les accions permanents són produïdes pel pes dels diferents elements que formen l’estructura. Es 

classifiquen en pes propi i càrregues mortes. 

El seu valor característic es deduirà de les dimensiones dels elements especificats en els plànols, i 

dels pesos específics corresponents; els seus valors són els següents: 

- Acer: 7,85 t/m3 

- Formigó en massa i materials tractats amb ciment: 2,40 t/m3 

- Formigó armat i pretesat: 2,50 t/m3 

- Materials granulats (tot-ú , graves i sorres): 2,00 t/m3 

- Terra humida: 2,00 t/m3 

- Paviment de mescla bituminosa: 2,3 t/m3 
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Pes propi 

Aquesta acció és la que correspon al pes dels elements estructurals, i el seu valor característic es 

dedueix segons l’indicat a l’apartat anterior. 

Càrregues mortes 

Seran les degudes al pes dels elements no estructurals que graviten sobre els estructurals, tals 

com: paviments de calçada, pretils, dotacions vials de la pròpia estructura, serveis, voreres, etc. 

En taulers de pas superior el gruix del paviment bituminós considerat és de vuit centímetres (8 

cm), format per 5 cm inferiors de D-12 i 3 cm de M-10, pel que el seu pes per metre quadrat és: 

QPAV = 2,30 t/m3 * 0,08 m = 0,184 t/m2 

No obstant per l’acció deguda al paviment s’han considerat, d 'acord amb la IAP, dos valors 

extrems: 

- Un valor inferior, determinat amb els gruixos teòrics definits en aquest projecte (QPAV,INF = 

0,184 t/m2), i 

- Un valor superior, obtingut incrementant en un cinquanta per cent (50%) els gruixos teòrics 

definits. 

QPAV,SUP = 1,5 * 2,30 t/m3 * 0,08 m = 0,276 t/m2 

El pretil que es considerarà en els càlculs en totes les estructures, és el PMC2-10 A del catàleg de 

Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehiculos 321/95 T y P, que té un pes total 

per metre de 1 t/m.  

7.2.2. Accions permanents de valor no constant (G*) 

Pretesat 

Les accions produïdes pel pretesat es valoren tenint en compte la forma d’introducció de les 

mateixes i la possibilitat de deformació de l’estructura. 

Pel pretesat interior, és a dir, disposat dins de la secció de formigó, i també en els casos en què es 

tracti d’un pretesat exterior situat dins del cantell de la secció, l’acció del pretesat, que a partir d’ara 

es designarà per P1, es considera i es tracte d’acord amb l’especificat a la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE)”. En els subapartats següents s’exposen les expressions emprades 

per l’avaluació de les pèrdues de pretesat. 

Pèrdues de pretesat en peces amb armadura postesa 

- Pèrdues instantànies de força: 

Les pèrdues instantànies de força de pretesat s’avaluen segons la següent expressió: 

∆Pi = ∆P1 + ∆P2 + ∆P3 

a on, 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 12. Estructures i murs Pàgina | 12  

 

 ∆P1: Pèrdues de força, en la secció d’estudi, per fregament al llarg del conducte de 

pretesat. 

 ∆P2: Pèrdues de força, en la secció d’estudi, per penetració de falques en els ancoratges. 

 ∆P3: Pèrdues de força, en la secció d’estudi, per escurçament elàstic del formigó. 

- Les pèrdues per fregament en cada secció poden avaluar-se mitjançant l'expressió: 

∆P1 = P0 [ 1 – e - (µα+kx)] 

a on: 

µ: coeficient de fregament en corba. En el present projecte es considera pel postesat interior el cas 

de tendó format per diversos filferros o cordons trefilats agrupats en una mateixa beina d’acer 

sense tractament superficial i sense lubricar, pel que el valor  d´aquest coeficient és de 0,21. Pel 

postesat exterior es consideren tendons de diversos cordons en beina de polietilè, adoptant-se un 

coeficient de 0,15 

α: Suma dels valors absoluts de les variacions angulars (desviacions successives), mesurades en 

radiants, que descriu el tendó a la distància x. 

K: coeficient de fregament paràsit per metre. Donat que el diàmetre interior del conducte és en tots 

els casos superior a 60 mm, la instrucció EHE fixa un valor mínim de 0,00147. No obstant, d’acord 

amb els valors facilitats en catàlegs de diversos fabricants es considera oportú adoptar un valor de 

0,0025 m-1. Pel pretesat exterior el valor adoptat és 0,00. 

x: distància, en metres, entre la secció considerada i l'ancoratge actiu que condiciona la tensió a la 

mateixa. 

- Les pèrdues per penetració de falques s’estimen tenint en compte els fregaments en els 

conductes. S’adopta una penetració de falques de 5 mm. 

- Les pèrdues per escurçament elàstic del formigó es calculen mitjançant la següent 

fórmula, depenent del número n de tendons que es tesen successivament: 

∆P3 = σcp x ( n - 1) x Ap x Ep / ( 2 n Ecj) 

On: 

 Ap: Secció total de l'armadura activa. 

σcp: tensió de compressió, a nivell del centre de gravetat de les armadures actives, 

produïdes per la força P0-∆P1-∆P2 i els esforços deguts a les accions actuants en el 

moment del tesat. 

 Ep: mòdul de deformació longitudinal de les armadures actives. 

Ecj: mòdul de deformació longitudinal del formigó per a l'edat j corresponent al moment de 

la posada en càrrega de les armadures actives. 
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- Pèrdues diferides: 

La valoració de pèrdues diferides del pretesat, degudes a l'escurçament del formigó per retracció i 

fluència i també degudes a la relaxació de l’acer en les armadures es realitza segons l 'expressió: 

a on: 

yp: Distància del centre de gravetat de les armadures actives al centre de gravetat de la secció. 

n: Coeficient d’equivalència= Ep/Ec 

φ(t,t0): coeficient de fluència per una edat de posada en càrrega igual a l’edat del formigó en el 

moment del tesat (t0). 

�cs: deformació de retracció que es desenvolupa després de l'operació de tesat. 

σCp: tensió en el formigó a la fibra corresponent al centre de gravetat de les armadures actives 

degudes a l'acció del pretesat, el pes propi i la càrrega morta. 

∆σpr: Pèrdua per relaxació a longitud constant. Pot avaluar-se utilitzant la següent expressió:  

∆σpr=ρf(Pki/Ap) 

Essent: 

ρf el valor de la relaxació a longitud constant a temps infinit i Ap l’àrea total de les armadures 

actives. Pki és el valor característic de la força inicial de pretesat, descomptades les pèrdues 

instantànies. 

Ac: Àrea de la secció de formigó. 

Ic: Inèrcia de la secció de formigó. 

χ: Coeficient d’envelliment. Per a avaluar-se a temps infinit s’adopta χ=0,80 

Pel coeficient ρf s’adopta el valor 0,02 (2%). 

- Altres presol·licitacions 

En aquest epígraf s’inclouen les presol·licitacions introduïdes mitjançant gats, per bloqueig 

provisional de coaccions, per desplaçaments imposats en els recolzaments de l'estructura, etc. 

Es ressalta el fet de què aquestes accions són especialment sensibles a la fluència, i només en 

determinats casos seran eficaços a efectes de la seva consideració per a la comprovació de E.L.U. 

de l’estructura. 
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El valor característic de les accions reològiques s’obté a partir dels valors característics de les 

deformacions provocades per la retracció i la fluència, segons s’indica a continuació. 

Fluència 

La deformació deguda a la fluència d’un formigó sota càrrega constant és proporcional a la 

deformació elàstica instantània.  

La deformació depenent de la tensió, a l 'instant t, per una tensió constant σ(t0) pot estimar-se 

d’acord amb el criteri següent: 

a on: 

t0 i t s’expressen en dies. 

El primer terme del sumatori del parèntesi representa la deformació instantània per una tensió 

unitat, i el segon la de fluència, essent: 

 E0.28: Mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó als 28 dies d’edat. 

 E0,to: Mòdul de deformació longitudinal inicial del formigó en l'instant t0 d'aplicació de la 

càrrega. 

 ϕ(t,t0): Coeficient de fluència. 

 El coeficient de fluència es pot obtenir mitjançant la següent formulació: 

ϕ(t,t0)= ϕ0βc(t-t0) 

 ϕ0: Coeficient bàsic de fluència, donat per l'expressió: 

ϕ0=ϕHRβ(fcm) β(t0) 

amb fck en N/mm2 

 βc(t-t0): Funció que descriu el desenvolupament de la fluència amb el temps. 

 βH=1,5e(1+(0,012HR)18)+250<1500 

En les expressions anteriors, ‘e’ és el gruix mig expressat en mm. 

 e=2Ac/u 
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 Ac: Àrea de la secció transversal. 

 u: Perímetre en contacte amb l’atmosfera. 

Per la zona de projecte, d’acord amb l’Annex de climatologia, la humitat relativa mitja anual és del 

71,80 % (HR = 71.80). 

Retracció 

La deformació de retracció del formigó s’avalua mitjançant la següent expressió: 

 εcs(t,ts)=εcsoβs(t-ts) 

a on: 

 t: Edat del formigó a l'instant d’avaluació, en dies. 

 ts: Edat del formigó a l’inici de la retracció, en dies. 

 εcso: Coeficient bàsic de retracció. 

 εcso=εsβHR 

 εs=(570-5fck)10-6, amb fck en N/mm2. 

 Per estructures a l’aire, que és el cas existent en el projecte: 

 βHR=-1,55(1-(HR/100)3) 

 HR: humitat relativa en tant per cent. A la zona de la construcció de les estructures, com 

s’ha mencionat anteriorment, existeix una humitat relativa mitja anual del 71,80 % (HR=71,80) 

 βs(t-ts): Coeficient que defineix l’evolució temporal de la retracció. 

 e: gruix mig en mil·límetres 

 e=2Ac/u 

 Ac: Àrea de la secció transversal. 

 u: Perímetre en contacte amb l’atmòsfera. 

Accions degudes al terreny 

- Accions sobre els elements de l’estructura 

Es consideren les accions originades pel terreny natural o de rebliment, sobre els elements del pas 

superior o en contacte amb ell, fonamentalment: estreps, murs d'acompanyament, fonaments, etc. 

L’acció de l’estructura sobre el terreny tindrà dos components: el pes sobre elements horitzontals 

(sabates, encepats, llindes de passos inferiors, etc.) i l’empenta sobre elements verticals (murs, 

aletes, etc.). 
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El pes es determina aplicant al volum de terreny que graviti sobre la superfície de l'element 

horitzontal, el pes específic del reble abocat i compactat. En el present projecte se li aplica un pes 

específic de 2 t/m3. 

L’empenta es determina, d’acord amb els conceptes geotècnics, en funció de les característiques 

del terreny i de la interacció terreny-estructura. En concret sobre aquells elements deformables o 

en què el tipus de terreny de fonamentació permet un cert gir de la sabata com és el cas de murs 

convencionals i estreps sense aletes encastades es considera l’empenta activa, mentre que en 

aquells elements indeformables com és el cas d’estreps amb aletes encastades es considera 

l’empenta al repòs. En el càlcul dels marcs s’ha analitzat tant la hipòtesi d’empenta al repòs com 

d’empenta activa, adoptant-se en cada secció la situació més desfavorable. 

Pel terreny de reblert en el trasdós de murs, estreps i testeres es considera un angle de fregament 

intern del terreny de 30º i cohesió nul·la. 

No s’inclou en aquest tipus d’acció la possible presència de sobrecàrregues d’ús actuant en 

coronació dels terraplens, que puguin ocasionar un increment dels pesos i empentes transmeses 

pel terreny a l'element resistent. L’actuació d’aquestes càrregues es considera com una acció 

variable d’acord amb l’apartat posterior sobre sobrecàrregues en terraplens adjacents al pas 

superior. 

- Accions corresponents a moviments del terreny sota les fonamentacions. 

Els valors dels assentaments del terreny s’obtenen per cada estructura dels paràmetres o 

condicions establertes en l’estudi geotècnic realitzat, tenint en compte les característiques del 

terreny, la tipologia i la geometria de la fonamentació, i les càrregues transmeses. 

S'ha considerat a més l'evolució en el temps dels esmentats valors, especialment en les 

estructures que passen per diferents fases de construcció i de duració significativa, durant les 

quals poden desenvolupar una proporció important de la magnitud total de l'assentament. 

Es considera també la hipòtesi d’assentament nul. 

7.2.3. Accions variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’us 

Donat que els pas superiors existents en el present projecte tenen una amplada de plataforma de 

tauler inferior a vint-i-quatre metres (<24,0 m), es consideren les sobrecàrregues d’ús 

especificades en els següents subapartats. 

Tren de càrregues 

a. Components verticals. 

Les components verticals del tren de càrregues corresponen a les dues accions següents actuant 

simultàniament: 

- Una sobrecàrrega uniforme de quatre kilonewtons per metre quadrat (400 Kg/m2) estesa 
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en tota la plataforma del tauler o en part d’ella, segons sigui més desfavorable. 

- En els taulers d’amplària inferior a 12 m un vehicle de sis-cents kilonewtons (60 t), l’eix 

longitudinal del qual es considera paral·lel al de la calçada, i format cadascú per sis 

càrregues de cent kilonewtons (10 t).  

- En pas superiors d’amplada de plataforma del tauler major de dotze metres (>12,0 m) i 

inferior a vint-i-quatre metres (<24,0 m) es considerarà l’actuació en l’esmentat tauler d’un 

o dos vehicles pesats, segons sigui més desfavorable. 

La posició de cadascun d’ells en direcció longitudinal, serà la que resulti més desfavorable per 

l’element en estudi. 

En la disposició transversal dels vehicles pesats dins de la plataforma del tauler, es compliran les 

següents prescripcions: 

En cas de què existeixi mitjana fitxa, es podran col·locar els dos vehicles pesats a un mateix costat 

de la mitjana quan l’amplada d’aquesta zona de la plataforma del tauler, sigui, superior a dotze 

metres (>12,0 m). 

Distància mínima d’una de les línies de càrregues a extrem de plataforma del tauler: cinquanta 

centímetres (0,50 m). 

Mai podran estar situats dos vehicles pesats en una mateixa línia paral·lela a la directriu de la 

plataforma del tauler, tenint que ser la distància transversal mínima entre línies de càrrega de 

diferents vehicles pesats situats en la mateixa zona de la plataforma del tauler de dos metres (2,00 

m). 

La separació entre càrregues en sentit longitudinal és d’un metre cinquanta centímetres (1,50 m), i 

en sentit transversal de 2 metres (2,00 m). La superfície de recolzament sobre la que actuarà cada 

càrrega serà de vint centímetres (0,20 m), paral·lelament a l'eix del vehicle, per seixanta 

centímetres d’ample (0,60 m). En terres la càrrega es reparteix formant un angle de 30º amb la 

vertical. 

b) Components horitzontals 

- Frenat i arrencada 

El frenat, arrencada o canvi de velocitat dels vehicles dóna lloc a una acció, el valor de la qual 

s’estima en una vintena part (1/20) de la sobrecàrrega definida en l’epígraf a) 

En els passos superiors de ramals bidireccionals i els passos superiors de camins, en els que la 

via disposa de carrils de sentits oposats de circulació, es considera com de sentit únic ja que 

aquesta hipòtesi resulta ser més desfavorable. 

S’adopten com valors mínims i màxims per aquesta acció del frenat i arrencada que pot actuar 

sobre tot el pas superior, els següents: 

 Valor mínim (kN) = 20 x b ≥ 140 kN (14 t) 
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 Valor màxim (kN) = 60 x b < 720 kN (72 t) 

a on b és l’amplada de la plataforma del tauler en metres. 

L’acció del frenat i arrencada, amb els valors definits anteriorment, es considera aplicada en la 

direcció de l'eix de la plataforma del tauler i actuant a nivell de la superfície del paviment, com una 

acció uniformement distribuïda sense solució de continuïtat en una longitud LF, que es pren igual al 

menor dels següents valors: longitud del tram del pas superior entre juntes contigües, o dos-cents 

setanta metres (270 m). 

En els casos en els que aquesta longitud és igual a dos-cents setanta metres (270 m), es situa 

longitudinalment al llarg del pas superior en la posició més desfavorable. 

Tren de càrregues per fatiga 

S’ha adoptat com tren de càrregues per fatiga un vehicle amb les mateixes característiques 

geomètriques que el definit en el punt dos de l'epígraf a), però amb una càrrega total de tres-cents 

noranta kilonewtons (39 t) (sis (6) càrregues de seixanta-cinc kilonewtons (6,5 t) cadascuna). A 

aquest valor se li ha aplicat un coeficient dinàmic multiplicador, ∅, igual a un amb dos dècimes 

(∅=1,2). 

La diferència de tensions extremes obtinguda al sol·licitar el pas superior amb el vehicle mencionat 

col·locat en les posicions més desfavorables possibles dins de la plataforma del tauler, s’afecten, 

per obtenir millor aproximació entre l’efecte de fatiga degut al model utilitzat i l‘originat pel tràfic 

real, pels factors correctors, agafats de les normes de materials corresponents, que es refereixen 

a: 

- Esquema estàtic de l’estructura. 

- Vida útil del pas superior. 

- Volum del tràfic real. 

- Distribució del tràfic pesat en els diferents carrils del pas superior. 

Sobrecàrregues en terraplens adjacents al pas superior 

A efectes del càlcul de l’empenta del terreny sobre els elements de l’estructura en contacte amb 

ell, es considera actuant en la part superior del terraplè, en la zona a on pugui discórrer el tràfic, 

una sobrecàrrega uniforme de deu kilonewtons per metre quadrat (10 kN/m2 = 1 t/m2). 

Aquesta sobrecàrrega es tindrà en compte únicament en els casos en què les càrregues 

produïdes pel tràfic actuïn a una distància, mesurada en horitzontal des de la part superior de 

l’estructura, menor o igual a la meitat de l’alçada de l’element de l’estructura sobre el que actuï 

l’empenta. 

- Empenta sobre baranes. 

En l’element superior de les baranes, es considerarà l’actuació d’una força horitzontal 

perpendicular a les mateixes igual a un kilonewton i mig per metre (1,5 kN/m = 0,15 t/m). L’acció 
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de l’esmentada força serà simultània a la de la sobrecàrrega uniforme de quatre kilonewtons per 

metre quadrat (4 kN/m2) . 

L’alçada sobre el paviment a la que es considerarà actuant aquesta força serà la de l'element 

superior de la barana, a excepció que aquesta alçada sigui més gran d’un metre i mig (>1,5 

m),adoptant-se en aquest cas aquest valor com altura màxima d’aplicació de la sol.licitació. 

Aquesta acció té caràcter local i, per tant, només s’utilitzarà per la comprovació de la pròpia 

barana i dels seus ancoratges, sense que hagi de ser considerada a efectes de cap altra 

verificació de la seguretat general de l’estructura. 

Accions climàtiques 

- Vent 

L’acció del vent s’assimila a una càrrega estàtica. 

A continuació s’exposa el mètode resumit i els passos a seguir per l’obtenció de la càrrega estàtica 

equivalent a l’acció del vent. 

a. Velocitat de referència. 

Es defineix com velocitat de referència, vref, la velocitat mitjana al llarg d’un període de deu (10) 

minuts, mesurada en una zona plana i desprotegida davant el vent equivalent a un entorn de pas 

superior tipus II segons es defineixen posteriorment, a una alçada de deu metres (10 m), i amb un 

període de retorn de cinquanta (50) anys. 

Segons el mapa de isotaques de la IAP, per la zona del projecte s’associarà una velocitat de vint-i-

vuit metres per segon (28 m/s). 

VREF = 28 m/s 

b. Velocitat de càlcul. 

Es defineix la velocitat de càlcul, vc, com la màxima velocitat de ràfega que pot afectar al pas 

superior en el seu conjunt o a alguna de les seves parts, amb el període de retorn corresponent a 

la situació de càlcul considerada. 

S’obtindrà mitjançant l’expressió: 

Vc= Ct Cr Cz Cg Vref 

essent: 

Vc: velocitat de càlcul (m/s). 

Vref: velocitat de referència (m/s). 

Ct: factor de topografia. S’ha adoptat el valor 1,0. 

Cr: factor de risc. Es considera un període de retorn de cent (100) anys (Cr=1,04) per situacions 

persistents i accidentals, i de quatre (4) anys (Cr=0,84) per situacions transitòries (construcció o 
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reparació) on la durada s’hagi previst d’un (1) any. 

Cz: factor d’alçada. Es calcula per cada estructura en funció de l’alçada z del punt d’aplicació de 

l’empenta de vent respecte el terreny o a la cota mínima del nivell d’aigua sota el pas superior, 

mitjançant la següent expressió: 

Cz= kz ln (z/z0)   si zzmin 

Cz= kz ln (zmin/z0)  si z<zmin 

on el coeficient kz, la rugositat z0 i l’alçada mínima a considerar seran els indicats a la Taula 1 de la 

IAP, que es reprodueix a continuació, en funció de l'entorn del pas superior, d´acord amb els 

següents tipus:  

Tipus I: Vora del mar o d’un llac amb almenys cinc quilòmetres (5 Km) de superfície d’aigua del 

costat de barlovent, o en zona rural plana i sense obstacles de cap tipus. 

Tipus II: Zona rural amb alguns obstacles aïllats, tals com arbres o construccions de petites 

dimensions. 

Tipus III: Zona suburbana, forestal o industrial. 

Tipus IV: Zona urbana en la que almenys el quinze per cent (15%) de la superfície estigui edificada 

i l’altura mitja dels edificis excedeixi de quinze metres (15 m). 

 

 

VALORS DELS PARÀMETRES Kz, Z o y Z min SEGONS EL TIPUS D’ENTORN 

TIPUS D’ENTORN Kz Z o(m) Z min(m) 

I 0,17 0,01 2 

II 0,19 0,05 4 

III 0,22 0,30 8 

IV 0,24 1,00 16 

En el cas del present projecte, l'entorn es considera de tipus II, pel que els valors a considerar són: 

 kz = 0,19 

 zo = 0,05 

 zmín. = 4 

Cg: factor de ràfega. S’agafarà un valor igual al que s’obté d’aplicar la següent fórmula: 
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c. Empenta de vent. 

L’empenta produïda pel vent es calcularà per separat per cada element del pas superior, tenint a 

més a més en compta que: 

- L’efecte d’altres accions actuant a l’estructura (com neu, tràfic, etc.) pot modificar l’àrea 

exposada a aquesta acció o les característiques aerodinàmiques de l’element. 

- En situacions transitòries no només poden tenir diferents superfícies d’exposició al vent els 

anteriorment referits elements (tauler obert front a tancat), si no que la maquinària 

emprada pot presentar superfícies que hagin de tenir-se en compte. 

L’empenta produïda sobre qualsevol element del pas superior s’estima mitjançant la següent 

expressió: 

F= CD A (1/2 ρ Vc
2) 

on: 

 F: empenta horitzontal del vent (N). 

 CD: coeficient d’arrossegament de l’element considerat. 

A: àrea neta total de l’element exposada al vent i projectada sobre un pla normal a aquest 

(m2). 

1/2 ρ Vc
2: pressió bàsica de càlcul (N/m2), en la que ρ és la massa específica de l’aire (1,25 

Kg/m3) i Vc la velocitat de càlcul (m/s). 

El valor de CD podrà obtenir-se segons la figura 4 de la IAP. 

A l’hora de considerar les àrees exposades a l’acció del vent, es tindrà en compte l’ocultament que 

produeixen les unes sobre les altres. Per això el coeficient d’arrossegament de les no directament 

exposades es multiplicarà per un coeficient d’ocultament η, que dependrà de la relació de solidesa 

de l’element més pròxim situat a barlovent que les tapa (àrea sòlida exposada dividida per l’àrea 

total d’una superfície perpendicular a la direcció del vent que conté a l’element) i de l’espaiament 

relatiu (distància entre les dos superfícies dividida per l’altura que l’element ocultador presenta al 

vent), segons s’indica en la taula 2 de la IAP. 

En aquests casos el producte CD.A es transforma en el sumatori AxCD + ( ∑i Ai CDi ηi ) 

on: 

 A: Àrea no oculta exposada al vent. 

 CD: Coeficient d’arrossegament de l’àrea “A”. 

 Ai: Àrea oculta “i” (no exposada directament al vent). 
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 CDi: Coeficient d’arrossegament de l’àrea “Ai”. 

 ηi: Coeficient d’ocultament de l’àrea “Ai”  

Sempre que el vent actuï simultàniament amb les sobrecàrregues d’us, es suposarà que la pressió 

bàsica és el cinquanta per cent (50%) de la calculada anteriorment; aquesta reducció serà 

acumulable a la produïda a l'aplicar els coeficients ψ de combinació, i haurà de ser aplicada sobre 

la longitud ocupada per vehicles que resulti més desfavorable, independentment de la zona en què 

es considerin actuant les accions verticals degudes a la pròpia sobrecàrrega d’us. 

Es considera que l'efecte de la sobrecàrrega equival a una àrea exposada d'alçada: dos metres (2 

m). Dita alçada es mesura des de la superfície del paviment i es tenen en compte pel càlcul tant 

del coeficient d’arrossegament, com de l’àrea exposada. 

d. Direcció del vent. 

Es consideren dos direccions de vent en el càlcul del pas superior: transversal i longitudinal 

respecte a l’eix del pas superior (si aquest és corb, es suposarà que la direcció longitudinal és la 

de la corda que uneix els dos extrems del pas superior). L’acció del vent en cada direcció no es 

considerarà simultàniament sobre l’estructura. 

e. Vent sobre taulers 

Vent transversal 

- Empenta transversal sobre taulers 

El càlcul de l’empenta transversal del vent sobre el tauler es realitzarà tal i com es descriu a 

continuació, diferenciant dos tipus de tauler: d’ànima plena i de celosia. 

- Empenta transversal sobre taulers d’ànima plena 

Es consideraran dins d’aquest cas els taulers amb ànima plena de tipus calaix (senzill o múltiple), 

les lloses i els taulers de bigues. 

Pel càlcul de l’empenta transversal sobre aquests taulers s’entendrà que l’àrea exposada és el 

producte de la longitud del tram de pas superior considerat per l’alçada equivalent, heq. El pretil 

situat a sotavent es considera com àrea oculta. En el cas de taulers de bigues les superfícies 

d’aquestes es consideren també com àrea oculta. 

Aquesta alçada equivalent (m) serà la que s’obté a l’afegir al cantell del tauler ( en el cas d’un 

tauler de bigues o varis taulers, es considerarà únicament l’element de major cantell) l’alçada de 

qualsevol element no estructural que sigui totalment opac davant el vent o, en el cas de considerar 

la presència de la sobrecàrrega, l'alçada d’aquesta sempre que no existeixi cap element funcional 

opac més alt que pugui estar situat per davant d’ella, segons el sentit d’actuació del vent que 

s’estigui considerant. 

El coeficient d’arrossegament, CD es determinarà mitjançant la fórmula: 
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CD = 2,5 – 0,3 (B/heq) 

en la que: 

B = amplada total del tauler (m). 

heq = alçada equivalent (m). 

El coeficient d’arrossegament calculat mitjançant aquesta formula no serà en cap cas menor que 

un amb tres dècimes, ni major que dos amb quatre dècimes (1,3 ≤ CD ≤ 2,4). 

- Empenta transversal sobre taulers de tipus celosia 

- Es calcularà segons l’apartat 3.2.3.2.1 de l’ IAP. 

Empenta vertical sobre el tauler 

Es considerarà una empenta vertical sobre el tauler actuant en el sentit més desfavorable, de 

valor: 

F = 0,5 A’ (1/2 ρ V2
c) 

On: 

 F: empenta vertical del vent (N). 

 A’: àrea en planta del tauler (m2). 

 1/2 ρ v c 
2 = pressió básica del càlcul (N/m2). 

- Moment de bolcada. 

L’empenta horitzontal està aplicada a una alçada què: 

En el cas de taulers d’ànima plena, poden estimar-se en una distància respecte a la base igual al 

seixanta per cent (60%) de l’alçada equivalent heq. 

En el cas de taulers de celosia, es determinarà de forma ponderada respecte a les alçades que 

presenten les diferents superfícies considerades en el càlcul de l’àrea exposada al vent 

transversal. 

L’empenta vertical està aplicada a una distància del cantell de barlovent igual a un quart (1/4) de 

l’amplada total del tauler. 

Vent longitudinal 

La càrrega produïda per un vent paral·lel a l'eix del pas superior, es calcularà com una fracció de 

l’empenta que produiria la mateixa pressió bàsica si s’apliqués en la direcció transversal per tots 

els elements de desenvolupament longitudinal (tauler, barreres i baranes). 

Aquesta fracció serà del: 

- Vint-i-cinc per cent (25%), pels elements sòlids (taulers d’ànima plena, barreres de 

seguretat sòlides, pantalles antisoroll, etc.). En aquest cas l’empenta longitudinal no podrà 
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reduir-se per l’inclinació de les ànimes del tauler, com es permet en la determinació de 

l’empenta transversal sobre taulers d’ànima plena. 

- Cinquanta per cent (50%) pels elements que presentin forats (taulers tipus celosia, 

barreres de seguretat permeables, baranes més usuals i en el seu cas, sobrecàrrega). 

Neu 

D’acord amb la IAP, s’ha de considerar una sobrecàrrega de neu en totes aquelles superfícies del 

tauler sobre les que no s’ha considerat l’actuació de la sobrecàrrega d’ús definida anteriorment. 

Donat que en totes les superfícies del tauler del present projecte s’ha considerat la sobrecàrrega 

d’us, no és necessari contemplar en cap cas la sobrecàrrega de neu. 

Accions tèrmiques 

Al considerar aquestes accions es té en compte tant la component de variació uniforme de 

temperatura que experimenta l’element, associada fonamentalment al rang de la temperatura 

ambient en el lloc del seu emplaçament, com la dels gradients tèrmics en les seccions 

transversals, associats a variacions diàries. 

- Elements de formigó i metàl·lics. 

Per a la determinació dels efectes que produeixen es consideraran els coeficients de dilatació 

tèrmica dels materials utilitzats. 

 Formigó: 0,00001 ºC-1 

 Acer: 0,000012 ºC-1 

a. Variació uniforme de temperatura 

La variació uniforme de temperatura depèn de la temperatura efectiva (temperatura mitja en les 

seves seccions transversals) mínima i màxima que pugui assolir l’element en un període de temps 

determinat. 

El seu valor depèn de la tipologia estructural de l’element, les seves dimensions, els materials que 

el constitueixen, i dels valors de la temperatura ambient de la zona climàtica en què es vagi a 

ubicar el pas superior. La zona del projecte es troba la regió climàtica del Litoral Mediterrani (zona 

III). 

El valor característic de la variació uniforme anual de temperatura del tauler, ∆T, diferència entre 

els valors mitjos mínims i màxims al llarg de l'any de la temperatura mitja en les seves seccions 

transversals, s’obtindrà en el cas de taulers de formigó i metàl·lics a partir de la següent expressió: 

∆T=K za hb sc 

essent: 

z: número àrab que correspon al número romà que designa a la zona climàtica. En aquest 

cas és tres (3). 
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h: cantell del tauler (m) hmin≤h≤hmáx 

s: separació entre els eixos de bigues (m) per taulers de bigues de formigó; 1,5 m≤s≤3,5 

m. En altre cas s=1. 

Les constants K, a, b, c, hmín i hmáx es recullen a la taula següent, per les tipologies transversals de 

tauler més habituals en el disseny de pas superiors de formigó i metàl·lics. 

Tipologia de tauler K a b c h min. (m) h màx. (m) 

Llosa massissa formigó 23,89 0,292 -0,139 0 0,30 1,20 

Llosa alleugerit. formigó 24,91 0,292 -0,172 0 0,60 1,50 

Tauler formigó 29,13 0,301 -0,148 0 1,70 4,00 

Bigues formigó 26,90 0,300 -0,088 0,057 1,00 2,50 

Calaix metàl·lic 39,77 0,234 -0,069 0 1,50 4,50 

Bigues metàl·liques 40,11 0,228 -0,072 0 2,00 6,00 

Per valors de h>hmáx, i a manca d’estudis específics, es pot considerar conservadorament com 

valor de la variació uniforme anual de la temperatura del tauler, el valor obtingut considerant 

h=hmáx. De igual forma, en taulers de bigues de formigó en els que la separació entre eixos de 

bigues sigui inferior a 1,5, s’estarà del costat de la seguretat prenent com valor de la variació 

uniforme anual de la temperatura del tauler, l’obtingut a partir d’aquest valor de l'intereix de bigues. 

Pel càlcul d'esforços horitzontals es considera que la variació de temperatura ∆T* s’obté per 

l’expressió  

∆T* = ± [ ( ∆T / 2 ) + 10 ºC ] 

per tenir en compte eventuals oscil·lacions de la temperatura en el moment de la construcció del 

tauler. 

La temperatura mitja anual a la zona del projecte és de 15,0 graus aproximadament.  

b. Gradient tèrmic vertical positiu del tauler 

Com gradient tèrmic vertical positiu del tauler es defineix la diferència de temperatura positiva 

entre la fibra superior i la inferior del tauler dividida per la distància entre les dues fibres. El valor 

del gradient depèn de la tipologia del tauler. El seu valor es calcula per cada pas superior i es 

recull en la memòria corresponent. 

c. Gradient vertical invers o negatiu del tauler. 

En els taulers de formigó amb paviment bituminós no es considera el gradient vertical invers, 

mentre que en el cas de taulers metàl·lics amb paviment bituminós es considera una diferència de 

temperatura de –3ºC. 

d. Gradient tèrmic transversal del tauler. 

Aquesta acció tèrmica, induïda per la falta de simetria transversal de la distribució de 

temperatures, es tindrà en compte quan pugui incidir radiació solar directa sobre els paraments 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 

al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 12. Estructures i murs Pàgina | 26  

 

laterals del tauler del pas superior: laterals de pas superiors llosa, ànimes exteriors en pas 

superiors calaix i bigues extremes en pas superiors de bigues. 

Aquesta situació serà la normal en pas superiors que presentin una orientació pròxima a l’est-oest, 

és a dir, aquells en què la direcció formi un angle inferior a vint-i-cinc graus centesimals (25º) amb 

la direcció est-oest. 

A la taula següent es recullen els valors de la diferència de temperatura entre les dues cares 

laterals externes del tauler que s’han de considerar en les situacions anteriorment descrites. 

Diferència de temperatura (ºC) transversal entre les dues cares laterals externes del tauler pel gradient tèrmic 

transversal 

Taulers de formigó Taulers metàl·lics 

IV ≤ 0,5 ha Iv > 0,5 ha Iv ≤ 0,5 ha Iv > 0,5 ha 

2,5 – 3,0 0 6,0 – 8,0 0 

essent: 

 IV = longitud del voladís. 

 ha = projecció vertical del parament lateral del tauler. 

e. Gradient local en parets de secció en calaix 

En el dimensionament de les parets de les cèl·lules de tauler de secció calaix, especialment els 

situats en emplaçaments on puguin registrar-se canvis bruscs de la temperatura ambient exterior, 

es consideraran les diferències de temperatures (Tint – Text) entre les seves cares interior i exterior 

(en contacte amb l’ambient) recollides a la taula següent: 

Diferència de temperatures Tint – Text  (ºC) entre la cara interior i exterior de parets de seccions calaix per 

gradient local 

Calaixos de formigó Calaixos metàl·lics 

Positiva Negativa Positiva Negativa 

14 -6 18 -2 

Elements mixtes 

El present apartat es refereix a seccions mixtes constituïdes per acer i formigó. 

Degut a les característiques especials d’aquests elements, per l’estudi dels efectes tèrmics, 

independentment de l’ ubicació del pas superior, es consideraran, a partir d’una temperatura de 

muntatge que en general s’agafarà de quinze graus Celsius (15 ºC), les variacions tèrmiques (ºC) 

que a continuació s’indiquen: 

EFECTE 
MATERIAL 

Formigó Acer 

Escalfament 20-0,75 (e)½ 35 

Refredament -20 + 0,75 (e)½ -35 

on e (cm) és el gruix fictici de les seccions parcials de formigó, que es deduiran de l’expressió: 
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e = B / (P/2) 

essent: 

 B = àrea de la secció de la peça (m2). 

 P = perímetre de la mateixa secció (m).  

Sobrecàrregues degudes a l’aigua 

L’acció hidrostàtica es valorarà a partir d’un pes específic d’aigua igual a nou mil vuit -cents 

newtons per metre cúbic (9,8 kN/m3). 

L´empenta deguda a corrents d’aigua i arrossegaments es calcula mitjançant l’expressió següent: 

E=1/2 ρ Cd A V2 

on: 

 E: empenta total (N). 

 ρ: massa específica de l’aigua (1000 kg/m3) 

Cd: coeficient d’arrossegament de la secció que suporta l’empenta del corrent (figura 4 de 

la IAP). Es tindrà en compte que en el cas d’una secció circular, el valor límit de DVc, 

indicat a l’esmentada figura 4, haurà de ser substituït per quaranta decímetres quadrats 

per segon (0,4 m2/s) 

 A: àrea de la superfície de l’element projectada sobre un pla perpendicular al corrent (m2). 

 V: velocitat del corrent (m/s). 

Altres sobrecàrregues en situacions transitòries 

Es tindran en compte totes les accions degudes a equips, maquinària, material emmagatzemat, 

etc. que es preveu puguin actuar durant la construcció o el manteniment de l’estructura, 

considerant sempre la seva actuació sobre l’esquema resistent que en aquell moment presenti el 

pas superior. Aquestes càrregues s’especifiquen per cada estructura en la seva memòria de 

càlcul. 

7.2.4. Accions accidentals (A). 

Impactes 

- Impacte de vehicles contra un element estructural del pas superior:  

L’impacte d’un vehicle contra un element estructural s’assimilarà a l’actuació d’una càrrega 

estàtica, situant-se la resultant a un metre i vint centímetres (1,2 m) sobre la superfície del 

paviment, e igual en valor a mil kilonewtons (1000 kN) en la direcció del tràfic i a cinc-cents 

kilonewtons (500 kN) en sentit perpendicular a dita direcció. Aquesta càrrega podrà considerar-se 

aplicada sobre una superfície o zona de xoc no major de dos metres (2 m) d’amplada per dos 

metres (2 m) d’alçada. A efectes de càlcul no és necessari considerar l’actuació simultània dels 
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dos esforços. 

En el present projecte no es considera aquesta acció donat que es col·loquen barreres de 

seguretat que impedeixen el xoc dels vehicles contra els elements estructurals (piles, estreps,...). 

- Impacte lateral contra sistemes de contenció de vehicles 

El possible impacte lateral d’un vehicle contra el sistema de contenció instal·lat, segons la 

normativa actualment vigent (O.C. 321/95 “Recomanacions sobre sistemes de contenció de 

vehicles”), s’assimilarà a una càrrega estàtica amb els següents criteris: 

Si el sistema de contenció actua absorbint energia per deformació plàstica (sistemes deformables), 

es suposarà actuant una força puntual de quaranta-cinc kilonewtons (4,5 t) aplicada a seixanta 

centímetres (0,6 m) sobre la superfície del paviment, perpendicularment a l’element considerat. 

Si el sistema de contenció no absorbeix energia per deformació plàstica pròpia (sistemes rígids), 

es suposarà actuant una força puntual de tres-cents kilonewtons (30 t), aplicada 

perpendicularment a l’element considerat i a una altura igual a l’altura útil del mateix. Aquesta força 

es podrà suposar repartida uniformement, a la base de la barrera de seguretat, en una amplada de 

tres metres (3 m). 

Simultàniament, es considerarà, en tots els casos, una força puntual horitzontal de trenta 

kilonewtons (3 t) aplicada longitudinalment a nivell de la superfície del paviment, amb una 

distribució a 30º. 

7.2.5. Accions permanents (G) 

Per les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el valor 

característic Gk, exceptuant l’acció corresponent al pes del paviment per la que es consideren dos 

valors representatius, coincidents amb Gk,sup i Gk,inf definits anteriorment. 

7.2.6. Accions permanents de valor no constant (G*) 

Accions originades per presol·licitacions: es considera, per les accions originades per les 

presol·licitacions definides anteriorment un únic valor representatiu, coincident amb el valor 

característic Pk,t, corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la comprovació. 

- Reològiques: es considera per les accions d’origen reològic un únic valor representatiu, 

coincident amb el valor característic Rk,t, corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la 

comprovació. 

- Accions degudes al terreny 

- Accions sobre els elements de l’estructura 

- Pes del terreny que gravita sobre elements de l’estructura: es considerarà un únic valor 

representatiu, coincident amb el característic. 

- Empenta del terreny: es considerarà el valor representatiu d’acord amb l’exposat en 

l’apartat corresponent de la present memòria. 

- Accions corresponents a moviments del terreny sota les fonamentacions: el valor 
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representatiu d’aquestes accions es considerarà d’acord amb l’exposat en l’apartat 

corresponent de la present memòria. 

7.2.7. Accions variables (Q) 

Cadascuna de les acciones variables, excepte en el tren de càrrega per fatiga que tindrà un únic 

valor representatiu coincident amb el valor característic de dita acció, podrà considerar-se amb els 

següents valors representatius: 

Valor característic, Qk: serà el valor de l’acció quan actuï aïlladament, com ha estat definit 

anteriorment. 

Valor de combinació, ψ0 Qk: serà el valor de l’acció quan actuï amb alguna altra acció variable, per 

tenir en compte la petita probabilitat de que actuïn simultàniament els valors més desfavorables de 

vàries accions independents. 

Valor freqüent, ψ1 Qk: serà el valor de l’acció que sigui sobrepassat durant un període de curta 

durada respecte a la vida útil del pas superior (5% del temps). Correspon a un període de retorn 

d’una setmana. 

Valor quasi-permanent, ψ2 Qk: serà el valor de l’acció que sigui sobrepassat durant una gran part 

de la vida útil del pas superior (el 50% o més del temps), o bé el valor mig. 

Els valors dels coeficients ψ són els següents: 

ψ0 = 0,60 

ψ1 = 0,50 

ψ2 = 0,20ç 

7.2.8. Accions accidentals (A) 

Per les accions accidentals es considerarà un únic valor representatiu coincident amb el valor 

característic Ak, definit amb anterioritat. 

7.3. Valors de càlcul de les accions 

Els valors de càlcul de les diferents accions seran els obtinguts aplicant el corresponent coeficient 

parcial de seguretat, γF, als valors representatius de les accions definits a l’apartat anterior 

7.3.1. Estats límits últims (E.L.U) 

Pels coeficients parcials de seguretat, γF, s’adoptaran els valors bàsics recollits a la taula següent, 

excepte per l’acció del tren de càrregues per fatiga a on els seus valors, al dependre del material, 

s’agafaran de les normes de materials corresponents 

 

ESTAT LÍMIT ÚLTIM (E.L.U.) 
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Tipus d 'acció 

Situacions persistents i 

transitòries 
Situacions accidentals 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Permanent (1), (2) γG = 1,0 γG = 1,35 γG = 1,0 γG = 1,0 

Permanent de valor 

no constant 

pretesat p1 (3) γG* = 1,0 γG* = 1,0 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

pretesat p2 (4) γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

altre presol·licitació γG* = 0,95 γG* = 1,05 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

reològica γG* = 1,0 γG* = 1,35 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

acció del terreny γG* = 1,0 γG* = 1,50 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Variable γQ = 0,0 γQ = 1,50 γQ = 0,0 γQ = 1,0 

Accidental - - γA = 1,0 γA = 1,0 

(1) Els coeficients γG=1,0 i γG=1,35 s’aplicaran a la totalitat de l’acció, segons el seu efecte sigui 

favorable o desfavorable. 

Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a les variacions de les accions 

permanents d’una a altra zona de l’estructura, les parts favorables i desfavorables de la mateixa 

acció hauran de ser considerades com accions separades, aplicant-se uns coeficients γG diferents 

i específics per cadascuna d'elles. Els valors d’aquests coeficients seran: 

- Per la part favorable de l'acció: γG1= 0,9 

- Per la part desfavorable de l’acció γG2= 1,1 

Es considerarà en el càlcul el resultat més desfavorable dels obtinguts aplicant els dos criteris aquí 

definits. 

(2) En el cas de la càrrega de paviment, es considerarà per la totalitat de l’acció: 

- El valor representatiu inferior, Gk,inf ponderat per γG=1,0 quan el seu efecte sigui favorable. 

- El valor representatiu superior Gk,sup ponderat per γG=1,35 quan el seu efecte sigui 

desfavorable. 

Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a variacions de les accions 

permanents d’una a altre part de l’estructura, es considerarà: 

- Per a la part favorable de l’acció: Gk,inf γG1 amb γG1= 0,9 

- Per a la part desfavorable de l’acció: Gk,sup γG2 amb γG2= 1,1 

S’adoptarà pel càlcul el resultat més desfavorable dels obtinguts aplicant els dos criteris. 

Quan part del pes propi es compensi amb el pretesat P2, s’aplicarà la nota (4). Per P2 es fa 

referència al pretesat que constitueix un element diferenciat en l’esquema estructural (tirants, 

pèndoles, pretesat exterior fora del cantell,...) 

(3) Es considerarà l’acció hiperestàtica produïda pel pretesat, tenint en compte el valor de la força 

de pretesat Pk,t en l’instant “t” en que es realitza la comprovació, aplicant-se els coeficients parcials 
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de seguretat indicats a la IAP. 

(4) Per l’acció del pretesat P2, definida anteriorment, que es tracta com acció associada a les 

càrregues permanents, es consideraran, a més a més del criteri de majoració indicat a la taula 15 

de la IAP, en el que s’aplica a l’acció del pretesat els mateixos coeficients que a les accions 

permanents que es vulguin contrarestar, els següents criteris complementaris: 

a. Accions permanents contrarestades amb γG1=1,05 

Acció de Pretesat P2 amb γG*2=0,95 

b. Accions permanents contrarestades amb γG1=0,95 

Acció de Pretesat P2 amb γG*2=1,05 

S’adoptarà pel càlcul el valor més desfavorable dels obtinguts aplicant els tres criteris aquí definits. 

Els dos criteris a) i b) exposats no seran aplicables per aquells casos en què la flexibilitat del tauler 

sigui tal que un desequilibri entre les accions mencionades produeixin deformacions apreciables 

que puguin ser detectades i corregides mitjançant un adequat control. 

7.3.2. Estats límits de servei (E.L.S.) 

Pels coeficients parcials de seguretat, γF, s’agafaran els valors de la següent taula: 

ESTAT LÍMIT DE SERVEI (E.L.S.) 

Tipus d’acció 
Situacions persistents i transitòries 

Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,0 γG = 1,00 

Permanent de valor 

no constant 

Pretesat P1: Armadures 

posteses 
γG* = 0,9 γG* = 1,1 

Pretesat P1: Armadures 

preteses 
γG* = 0,95 γG* = 1,05 

Pretesat P2 γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Altre presol·licitació γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Reològica γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Acció del terreny γG* = 1,0 γG* = 1,0 

Variable γQ = 0,0 γQ = 1,0 

 

8. COMBINACIÓ D’ACCIONS 

Les hipòtesi de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de les accions en 

què l’actuació pugui ser simultània, segons els criteris generals que s’indiquen a continuació: 

8.1. Estats límit últims 

8.1.1. Situacions persistents o transitòries 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, excepte en E.L.U. 
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de fatiga, es realitzen segons el següent criteri: 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ 〉

+++

1 1 1

,,0,1,1,,*,,, ···*··
i j i

ikiiQkQjkjGikiG QQGG ψγγγγ

 

on: 

 Gk,i: valor representatiu de cada acció permanent. 

 Gk*,j: valor representatiu de cada acció permanent de valor no constant. 

 Qk,1: valor característic de l’acció variable dominant. 

ψ0,i Qk,i: valors de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció variable 

dominant. 

Es realitzen tantes hipòtesis o combinacions com resultin ser necessàries, considerant en cada 

una d’elles una de les accions variables com dominant i la resta com concomitant. 

A més, es tenen en compte les següents observacions: 

Si l’acció de la sobrecàrrega d’us és considerada com dominant, s’agafarà aquesta amb el seu 

valor representatiu i l’acció del vent amb el seu valor reduït, aplicant-se a més els coeficients ψi 

indicats en la present memòria. 

Si l’acció del vent es considera com dominant, s’agafarà aquesta amb el seu valor representatiu i 

no es considerarà l’acció simultània de l’acció de la sobrecàrrega d’us. 

8.1.2. Situacions accidentals 

Es distingeixen dos tipus d’accions accidentals: 

- Les provocades per xocs de vehicles, locomotores, etc. Contra els diferents elements del 

pas superior. 

- Les provocades per l’acció sísmica. 

Les combinacions de les diferents accions considerades sense sisme, es realitzen d’acord amb el 

següent criteri: 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ 〉

++++

1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, ·····*··
i j i

kAikiiQkQjkjGikiG AQQGG γψγψγγγ

 

on: 

 Gk,i, Gk*,j: valor representatiu de cada acció permanent. 

 ψ1,1 Qk,1: valor freqüent de l’acció variable dominant.  

 ψ2,i Qk,i: valors quasi-permanents de les accions variables concomitants  

 amb l’acció variable dominant i l’acció accidental. 
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 Ak: valor característic de l’acció accidental. 

8.1.3. Fatiga 

Degut a la dependència del material, la verificació de l’E.L.U. de fatiga es realitzarà segons s’indica 

en les normes de materials corresponents. 

8.2. Estats límit de servei 

Per aquests estats es consideraran únicament les situacions persistents i transitòries, excloent les 

accidentals. 

Les combinacions de les diferents accions considerades en aquestes situacions, es realitzaran 

d’acord amb el següent criteri: 

Combinació característica (poc probable o rara) 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ 〉

+++

1 1 1

,,0,1,1,,*,,, ···*··
i j i

ikiiQkQjkjGikiG QQGG ψγγγγ

 

Combinació freqüent: 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ 〉

+++

1 1 1

,,2,1,1,11,,*,,, ····*··
i j i

ikiiQkQjkjGikiG QQGG ψγψγγγ  

Combinació quasi-permanent: 

∑ ∑ ∑
≥ ≥ ≥

++

1 1

,,21,

1

,*,,, ··*··
i j

ikiQ

i

jkjGikiG QGG ψγγγ  

Per a les tres combinacions indicades seran d’aplicació les observacions indicades pels estats límit 

últims. 

9. MATERIALS 

9.1. Característiques dels materials 

9.1.1. Formigó 

S’han fet servir formigons de resistència característica superior o igual a 25 N/mm2, a excepció del 

formigó de neteja i anivellació que és del tipus HM-15. 

En totes les estructures s’ha considerat l’ús de formigons d’enduriment normal. 

Pel mòdul d’elasticitat del formigó obtinguda en N/mm2 s’utilitza la següent expressió: 

Ej = a x b x 8.500 x (fcm,j)
1/3 

a on fcm,j és la resistència mitja a compressió del formigó a j dies d'edat expressada en N/mm2, 

obtingut de les següents expressions: 

fcm,j = k x fcm 
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fcm = fck + 8  (N/mm2) 

Coeficient k 

 
Edat del formigó (dies) 

0 3 7 >28 

Enduriment normal 0 0,40 0,65 1,00 

Enduriment ràpid 0 0,55 0,75 1,00 

 

Coef. corrector ‘a’ en funció de la naturalesa de l'àrid 

ÀRID Valor de ‘a’ 

Quarsita 1,00 

Gres 0,70 

Calcari 
Normal 0,90 

Densa 1,20 

Ofita, basalt i altres roques 

volcàniques 

Porós 0,90 

Normal 1,20 

Granit i altres roques plutòniques 1,10 

Diabases 1,30 

 

Coeficient corrector ‘b’ 

 Edat del formigó (dies) 

3 7 28 90 365 

Formigó d’enduriment normal 0,63 0,80 1,00 1,09 1,16 

Formigó d’enduriment ràpid 0,74 0,87 1,00 1,07 1,09 

En el present projecte s’adopta a = 1, i formigons d’enduriment normal, amb el que s’obtenen els 

següents valors: 

MÒDUL D’ELASTICITAT (N/mm2) 

Fck (N/mm2) E3 E7 E28 

25 12.655 18.894 27.264 

30 13.265 19.803 28.577 

35 13.823 20.637 29.779 

40 14.339 21.407 30.891 

45 14.821 22.126 31.928 

Pel coeficient de Poisson s’adopta el valor 0,2. 

9.1.2. Acer per a les armadures passives 

Les armadures passives estan constituïdes per barres corrugades d’acer que compleixen els 

requisits tècnics establerts en la UNE 36068:94. 

L’acer emprat és el B 500 S que presenta les següents característiques tècniques: 
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- Acer soldable 

- Límit elàstic (fyk)  500 N/mm2 (5.100 kp/cm2) 

- Càrrega unitària en ruptura (fs)  550 N/mm2 (5.610 kp/cm2) 

- Pel mòdul d’elasticitat s’adopta el valor: 

ES = 200.000 N/mm2 = 2.040.816 Kp/cm2  

9.1.3. Acer per a les armadures actives 

Les armadures actives estan formades per cordons de 7 filferros tipus Y1860S7 amb un diàmetre 

nominal de 15,24 mm (0,6”), les principals característiques geomètriques i mecàniques de les 

quals són: 

- Diàmetre nominal: 15,24 mm 

- Secció: 140 mm2 

- Tensió màxima de trencament (fmax) > 1.860 N/mm2 (18.980 kp/cm2) 

- 1.636,8 N/mm2 < Límit elàstic (fyk) < 1.767 N/mm2 (a efectes de càlcul s’adopta 1.702 

N/mm2 (17.366 kp/cm2) 

- Allargament sota càrrega màxima > 3,5 % 

- Càrrega de trencament > 260,4 kN (26,571 t) 

- Mòdul d’elasticitat: 190.000 N/mm2 (1.938.776 Kp/cm2) 

- La relaxació a les 1.000 hores a temperatura de 20º, i per una tensió inicial igual al 70 % 

de la càrrega unitària màxima garantida no serà superior al 2%.  

9.1.4. Acer estructural 

L’acer estructural en xapes i perfils laminats dels taulers mixtes serà el S 355 J2 G3 que pels 

gruixos inferiors a 40 mm presenta les següents característiques mecàniques: 

- Límit elàstic fy = 355 N/mm2 

- Tensió de trencament fu = 510 N/mm2 

- Mòdul d’elasticitat = 210.000 N/mm2 

- Mòdul d’elasticitat transversal = 81.000 N/mm2 

- Coeficient de Poisson = 0,3 
- Coeficient de dilatació tèrmica = 12 x 10-6 ºC-1 

9.1.5. Perns 

L’acer utilitzat pels perns dels taulers mixtes tindrà les següents característiques mecàniques: 

- Límit elàstic fy = 350 N/mm2 

- Tensió de trencament fu = 450 N/mm 

9.1.6.  Tubs d’acer corrugat 

Els tubs d’acer corrugat utilitzats en el present projecte estan constituïts per acer S 235 JR segons 

designació UNE-EN-ISO 10.025, essent les seves característiques mecàniques les següents: 
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- Límit elàstic fy = de 22 a 24 kg/mm2 

- Tensió de trencament fu = de 27 a 45 kg/mm2 

El perfil tindrà un recobriment de galvanització en calent de massa total 250 gr/m2 (ISO 

4998:1977). 

Per al present projecte es presenta de el tub de diàmetre 2,86 m. El tipus d’ona dels tubs que es 

faran servir són MP-200. L’espessor dels tubs de diàmetre 2,86 m és de 2,5 mm i 3 mm. Els 

elements d’unió per a tubs de diàmetre 2,86 m correspon a mètriques 20 i la quantia és de 15 

cargols per metre.  

9.2. Coeficients de seguretat pels materials 

Els valors de càlcul de les propietats dels materials s’obtenen a partir dels valors característics 

dividits per un coeficient parcial de seguretat. 

Pels Estats Límit Últims (a excepció de l'estat límit últim de fatiga), els valors dels coeficients de 

seguretat són els de la següent taula: 

Situació de projecte Formigó Acer passiu i actiu 

Persistent o transitòria 1,5 1,15 

Accidental 1,3 1,0 

Per l'estudi dels Estats Límit de Servei s’adopta com coeficients de seguretat la unitat (1,0) 

10. NIVELLS DE CONTROL 

10.1. Control de materials. 

10.1.1. Assajos de control del formigó 

El control del formigó es realitzarà segons la Modalitat 3 definida a l’article 88 de la Instrucció EHE 

consistent en un control estadístic. 

10.1.2. Control de qualitat de l'acer 

S'aplicarà el control a nivell normal per controlar la qualitat de l’acer en el sentit definit a l’article 

90.1 de la Instrucció EHE. 

10.1.3. Control de l'execució 

El nivell de control de l’execució serà intens en el sentit de l’apartat 95.2 de la Instrucció EHE: 

“Aquest nivell de control, a més del control extern, exigeix que el Constructor posseeixi un sistema 

de qualitat pròpia, auditat de forma externa, i que l'elaboració de la ferralla i els elements 

prefabricats, en cas d’existir, es realitzin en instal·lacions industrials fixes i amb un sistema de 

certificació voluntària. Si no es donen aquestes condicions, la Direcció d’Obra haurà d’exigir al 

Constructor uns procediments específics per la realització de les diferents activitats de control 

intern involucrades en la construcció de l'obra. Per aquest nivell de control, extern, s’exigeix la 

realització de, al menys, tres inspeccions per cada lot en els que s’ha dividit l’obra”. 
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11. FISSURACIÓ I RECOBRIMENTS MÍNIMS 

11.1. Agressivitat del medi 

D’acord amb la “Instrucción de Formigó Estructural” (EHE) s’ha procedit a la classificació segons 

les classes generals d’exposició relatives a la corrosió de les armadures tipificades a la taula 8.2.2 

de l’esmentada Instrucció, i a les classes específiques d’exposició relatives a altres processos de 

deteriorat tipificades a la taula 8.2.3 a. 

Pel que es refereix a la classe general d’exposició es considera Classe Normal ja que la zona de 

projecte es situa a més de 5 km de la costa. Dintre d’aquest grup es considera la classe IIa pels 

elements enterrats (sabates, pilots, lloses de transició, etc.) i també la classe IIa pels elements 

exteriors ja que la precipitació total mitja anual és superior a 600 mm (veure annex de 

climatologia).  

Per a la determinació de les classes específiques hi ha que prendre en consideració les següents 

dades climàtiques que es desprenen de l’estudi climatològic de l'annex de climatologia: 

- La humitat relativa mitja ambiental a l’hivern és superior al 75 %. 

- La probabilitat anual de que al menys un cop s’assoleixi una temperatura inferior a –5ºC és 

superior al 50 %. 

- El número de nevades anuals és inferior a 5. 

- El valor mig de les temperatures mínimes a l’hivern (obtingut com mitja aritmètica en els 

mesos de desembre, gener i febrer de tots els anys dels que es disposa de registres de la 

temperatura mitja mensual de les mínimes diàries) és superior a 0ºC. 

La classe específica Q s'ha descartat por l'absència d'instal·lacions industrials pròximes a l’obra i 

perquè ni el terreny ni les aigües freàtiques són agressives al formigó. 

CLASSES D’EXPOSICIÓ 

Tipus estructural Element estructural Classe general Classe específica 

Calaixos de passos 

inferiors i obres de 

drenatge 

Solera, sabates i llosa 

de transició 
IIa: Element enterrat Cap 

Testera 

IIa: Extradós enterrat i interior 

sotmès a humitats mitges altes 

(>65%) o a condensacions 

Cap 

Alçat aletes 

IIa: Exteriors en zones amb 

precipitació mitja anual superior 

a 600 mm. 

Cap 

Llinda 

IIa: Interior sotmès a humitats 

mitges altes (>65%) o a 

condensacions 

Cap 

Pasos superiors i 

Obres de fàbrica 

(viaductes) 

Sabates, pilots, 

encepats i lloses de 

transició 

IIa: Element enterrat Cap 
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Alçat estreps i aletes 

IIa: Exteriors en zones amb 

precipitació mitja anual superior 

a 600 mm. 

Cap 

Fust de piles 

IIa: Exteriors en zones amb 

precipitació mitja anual superior 

a 600 mm. 

Cap 

Taulers  

IIa: Exteriors en zones amb 

precipitació mitja anual superior 

a 600 mm. 

H. No es considera la 

classe F per estar la 

llinda impermeabilitzada 

La Instrucció EHE (taules 37.3.2.a i 37.3.2.b) fixa per cada classe d'exposició les limitacions 

d’aigua i ciment, així com unes resistències mínimes a títol indicatiu pels formigons, que en el 

nostre cas es resumeixen en la següent taula. 

LIMITACIONS D'AIGUA, CIMENT I RESISTÈNCIES 

Tipus estructural 
Element 

estructural 

Classe 

d’exposició 

Màxima relació 

a/c 

Mínim contingut 

de ciment 

(kg/m3) 

Resistència 

mínima (N/mm2) 

Calaixos de 

passos inferiors 

i obres de 

drenatge 

Solera , sabates 

i llosa de 

transició 

IIa 0,60 275 25 

Testera IIa 0,60 275 25 

Alçat aletes IIa 0,60 275 25 

Llinda sense 

terres a sobre 
IIa 0,60 275 25 

Pasos superiors 

i viaductes 

Sabates, pilots, 

encepats i lloses 

de transició 

IIa 0,60 275 25 

Alçat estreps i 

aletes 
IIa 0,60 275 25 

Fust de piles IIa 0,60 275 25 

Taulers IIa 0,60 275 25 

11.2. Limitacions de fissura i recobriments mínims 

D’acord amb els ambients obtinguts en l’apartat anterior, i segons la taula 49.2.4 de la Instrucció 

EHE, resulten els següents ambients i limitacions de fissuració, així com els recobriments mínims 

necessaris (article 37.2.4 de l’EHE): 
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LIMITACIÓ DE FISSURA I RECOBRIMENTS 

Element Tipus d’ambient 

Limitació de fissura (mm) 

Recobriment 

nominal (mm) (4) 
Formigó 

armat (2) 

Formigó pretesat 

(3) 

Calaixos de passos 

inferiors i obres de 

drenatge. 

Solera, sabates i 

llosa de transició 
IIa 0,3  30 (25) 

Testeres IIa 0,3  30 (25) 

Alçat aletes IIa 0,3  30 (25) 

Llinda  IIa 0,3  30 (25) 

Pasos superiors i 

obres de fàbrica 

(viaductes) 

Pilots IIa 0,3  75 

Sabates, encepats 

i lloses de transició 
IIa 0,3  30 (25) 

Alçat estreps i 

aletes 
IIa 0,3  30 (25) 

Fust de piles IIa 0,3  30 (25) 

Taulers pretesats IIa 0,3 0,2 (1) 30 (25) 

Bigues 

prefabricades 
IIa 0,3 0,2 (1) 20 (20) 

Lloses en taulers 

mixtes 
IIa 0,3  30 (25) 

1. Addicionalment haurà de comprovar-se que les armadures actives es troben en la zona 

comprimida de la secció. 

2. Limitacions per la combinació d’accions quasipermanents. 

3. Limitacions per la combinació d’accions freqüents. 

4. Entre parèntesi els valors per formigons amb fck major o igual que 40 N/mm2. 

En els elements enterrats formigonats amb encofrat lateral i en els que s’ha disposat un formigó de 

neteja es considera la classe d’exposició IIa i per tant els recobriments senyalats en la taula 37.2.4 

de la Instrucció EHE.  

Per recobriment de formigó s’entén la distància entre la superfície exterior de l'armadura passiva 

o activa pretesa (incloent cèrcols i estreps) i la superfície de formigó més propera. A la taula 

anterior s’han fitxat els recobriments nominals obtinguts a partir dels recobriments mínims i 

considerant un marge de recobriment de 5 mm que correspon al cas d’elements in situ amb 

nivell intens de control d’execució. A més quan es tracti d’armadures principals, el recobriment 

serà igual o superior al diàmetre de la barra i a 0,8 vegades la mida màxima de l’àrid. En elements 

formigonats contra el terreny el recobriment mínim serà 70 mm, a excepció del cas en que s’hagi 

preparat el terreny i col.locat un formigó de neteja. 

En el cas d'armadures posteses els recobriments seran al menys iguals al major dels límits 
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següents: 

En direcció vertical: 

- 4 cm 

- la dimensió horitzontal de la beina o grups de beina en contacte 

En direcció horitzontal: 

- 4 cm 

- la meitat de la dimensió vertical de la beina o grup de beines en contacte 

- la dimensió horitzontal de la beina o grup de beines en contacte. 

11.3. Quanties mínimes 

11.3.1. Quanties geomètriques mínimes 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la Instrucción EHE s’han disposat les següents quanties mínimes 

d’armadura (s’ha utilitzat acer B 500 S): 

QUANTIA GEOMÈTRICA MÍNIMA 

Element estructural 

Quantia geomètrica 

mínima (en tant per 

1.000) 

Alçat murs i estreps. 

Testera de calaixos 

Armadura horitzontal 
Cara interior 1,07 (*) 

Cara exterior (vista) 2,13 (*) 

Armadura vertical 
Cara interior (traccionada) 0,9 

Cara exterior 0,27 

Sabates i solera de 

calaixos 

Armadura longitudinal 
Cara superior 0,9 

Cara inferior 0,9 

Armadura transversal 
Cara superior 0,9 

Cara inferior 0,9 

Pilots ‘in situ’ 
Armadura longitudinal 

Si Ac < 0,5 m2 
→ 0,5 % 

Si 0,5 <Ac< 1 m2 → 25 

cm2 

Si Ac >1 m2 → 0,5 % 

Armadura transversal - 

Fusts de piles 4,0 

Bigues Armadura longitudinal 
Cara traccionada 2,8 

Cara comprimida 0,84 

Taulers tipus llosa 

Armadura longitudinal 
Cara traccionada 0,9 

Cara comprimida 0,9 

Armadura transversal 

(ortogonal a la principal) 

Inferior 0,9 

Superior 0,9 

(*) En el cas de què es disposin juntes verticals de contracció a distàncies no superiors a 7,5 m, amb 

l’armadura horitzontal interrompuda, es poden reduir les quanties a la meitat. 
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11.3.2.  Quanties mecàniques mínimes 

S’adopten les quanties mecàniques de l’EHE (articles 42.3.2, 42.3.3 i 42.3.4). 

11.4. Ancoratge i encavalcament d’armadures 

L’ancoratge i encavalcament de les armadures es realitza d’acord amb l’apartat 66.5 i 66.6 de la 

Instrucció EHE.  

En particular es cuidarà que en els empalmaments per encavalcament es mantingui una distància 

mínima entre barres igual al major diàmetre de les barres encavalcades i no inferior a 25 mm (que 

correspon a 1,25 vegades el diàmetre major de l’àrid). Per això es disposaran els separadors 

adequats i necessaris a una distància màxima de 50 cm entre ells i a una distància màxima dels 

extrems de 5 cm. 

12. Programes utilitzats 

Pel càlcul de les estructures del present Projecte s’han utilitzat una sèrie de programes comercials 

que es relacionen a continuació: 

- CIVILCAD (parcialment desenvolupat a INPASA) 

- Mòdul de Barres 

- Mòdul Secció 

- Mòdul de Murs 

- Mòdul d'Estreps 

- Mòdul Pas superior 

- Mòdul Llosa 

- Mòdul Pas superior mixt 

- Mòdul de Calaixos 

- Mòdul de Pas superiors empentats 

- Programa PILAS 

A la memòria de càlcul de cada estructura es detallen les dades d’entrada utilitzats en cada 

programa. En el cas dels càlculs d’anàlisi estructural es faciliten també els croquis de geometria de 

l'estructura i la modelització considerada. Així mateix es proporcionen les càrregues aplicades i la 

forma en què s’han introduït en el programa. 

A continuació es descriuen els programes utilitzats: 

12.1. Programa Civilcad 

- Nom: CivilCAD. Versió 2.000 

- Autors: Lluís Maria Callís Banyeres i Josep Maria Roig Vilaseca 

- Data última actualització: 2.000 

12.1.1. Descripció 

Es tracta d’un programa pel projecte d’estructures format per mòduls independents que permeten 
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abordar l’anàlisi i el dimensionament o la comprovació de diferents tipus d’elements estructurals. El 

programa es recolza en un editor gràfic que ofereix eines diverses d’entrada de dades i obtenció 

de resultats a l’usuari. 

Els mòduls que conformen el programa són: 

- Mòdul Marcs 

- Mòdul de Murs 

- Mòdul de Calaixos 

12.1.2. Mòdul de murs 

Aquest mòdul permet el càlcul i dimensionament de murs convencionals de formigó armat. El 

càlcul del mur es realitza amb l’esquema estructural de mènsula encastada. El càlcul de la sabata 

es realitza d’acord a la Instrucció EHE.  

Les dades d’entrada del programa són les següents: 

- Definició geomètrica del mur. 

- Característiques dels materials. 

- Coeficients de seguretat i coeficients de combinació. 

- Característiques del terreny de cimentació i del terreny del trasdós.  

- Accions actuants (empenta de terres, nivell freàtic, acció sísmica,  sobrecàrregues en el 

trasdós i càrregues actuant en la coronació del mur). 

- Obertura de fissura admissible. 

S'efectuen comprovacions en estat límit últim de lliscament i bolcament i es calculen les tensions 

en el terreny en estat límit d’utilització. El càlcul d’esforços es realitza amb els principis típics de la 

Teoria d'Elasticitat i Resistència de Materials. Les armadures calculades són les que corresponen 

a la situació més desfavorable entre totes les hipòtesi de combinació de càrregues. Posteriorment 

al càlcul mecànic de les armadures es comprova l'estat límit de fisuració. 

A partir del càlcul, el programa permet generar interactivament els plànols de projecte 

corresponents, tant de definició geomètrica com d’armadures. 

Igualment s'obtenen els amidaments de tots els mòduls del mur projectat. 

12.1.3. Mòdul de Calaixos 

Aquest mòdul permet calcular conjuntament una sèrie de n mòduls de marcs tancats (que 

denominem calaixos) adjacents. 

El programa aborda el cas dels calaixos de formigó armat amb forma de quadrilàter irregular en 

planta, solera inclinada longitudinalment i llinda amb inclinació longitudinal i transversal.  

El càlcul s’aborda mitjançant la discretització del calaix en un model de barres tridimensional, el 

que permet recollir els efectes dels esviatges i els efectes locals dels extrems. S’obtenen les 

envolvents d’esforços i les armadures de flexió i tallant. Igualment es realitza la comprovació de 
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fissuració. 

Les dades a introduir en el programa són les següents: 

- Coordenades de les cantonades de cadascun dels mòduls que constitueixen l'obra de 

fàbrica. 

- Espessors de la llinda, testera i solera de cada mòdul. 

- Cotes de la llinda, rasant interior i solera. 

- Definició de les cartel·les interiors. 

- Definició de les voreres interiors i de les lloses de transició. 

- Característiques dels materials. 

- Càrregues actuants: 

- Pes propi. 

- Terres (densitat, angle de fregament i coeficient de balast). S’ha de definir el perfil del 

terreny sobre el calaix segons l’eix longitudinal d’aquest. 

- Superestructura: es permet definir el paviment i els pretils existents. 

- Sobrecàrrega repartida i carro de càrregues puntuals. 

- Augment uniforme i gradient de temperatura. 

- Coeficients de seguretat i combinació 

Com ja s'ha comentat, cadascun dels mòduls es modelitza mitjançant una estructura de barres 

tridimensional en que quedaran discretitzats solera, testeres i llinda. El nombre de barres de la 

discretització és definit per l'usuari. Els nodes de la solera es coaccionen verticalment amb 

ressorts de constant elàstica igual al coeficient de balast del terreny multiplicat per l’àrea de solera 

que representa. 

Les accions considerades són les següents: 

Pes propi del calaix: Sobre les barres longitudinals del calaix s’aplica una càrrega vertical repartida 

igual a l’àrea de solera, testera o llinda representada per cada barra multiplicada per la densitat del 

formigó. 

Pes propi de les terres: El programa avalua en cada barra l’alçada real de terres existents sobre la 

llinda a partir del perfil del terreny entrat per l’usuari. També es considera el pes de les terres 

existents al interior del calaix. 

Empenta de terres: El programa considera dos hipòtesi de càlcul corresponents a la consideració 

de l’empenta activa o l’empenta al repòs, adoptant en cada secció la hipòtesi més desfavorable 

per l’esforç analitzat. En els dos casos el programa genera un sistema de càrregues horitzontals 

aplicades sobre les testeres. 

Superestructura: Es defineix com una sèrie de càrregues repartides actuant a la plataforma.  

Sobrecàrrega repartida: El programa permet considerar una sobrecàrrega repartida en la 

plataforma situada sobre la llinda, a la solera i darrere les testeres. 
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Carro de 60 t: Es contempla el carro de la instrucció IAP. 

Augment de temperatura de la llinda. 

Gradient de temperatura a la llinda. 

Les càrregues que actuen a nivell de plataforma es reparteixen en profunditat amb un angle que 

defineix l’usuari. 

A partir dels esforços de cada acció el programa obté les envolvents d’esforços pels estats límit 

d’utilització i últims en les situacions considerades a la IAP. Posteriorment obté les armadures, 

segons els criteris de la instrucció EHE, a l'igual que comprova la limitació d’amplada de fissura. 

12.1.4. Unitats 

El programa deixa a l’usuari llibertat per escollir qualsevol sistema d’unitats. En aquest sentit és 

l’usuari mateix qui s’ha d’assegurar que les unitats adoptades siguin congruents, tant en les dades 

d’input com en les d’output. 

En termes generals, i en tots els casos en que no trobin explícitament definits, s’agafarà: el metre 

per les unitats de longitud i la tona per les unitats de força. Els girs resultant sempre expressats en 

radians. 

12.2. Programa CYPE 

El càlcul de les pantalles està fet amb el software CYPE, el model emprat consisteix en una barra 

vertical sobre la qual actuen: el terreny, tant al trasdós com al intradós, la càrregues sobre el 

terreny i els elements de contenció, es a dir, puntals y forjats.  

El comportament del terreny es considera elastoplàstic i els elements de contenció actuen com a 

molles, cadascun amb el seu valor de rigidesa que depèn del cantell i la geometria de cada 

element.  

El programa analitza l’estructura per fases, així que l’estat tensional que es troba a la fase “i” és la 

suma de les tensions a la fase “i -1” més les tensions que es desenvolupen per efecte de les noves 

càrregues que es posen a la fase “i”; el programa comprova l’estructura per cada fase. 

12.3. Programa del formigó estructural EHE 

El programa ha estat utilitzat per completar les comprovacions no compreses en els llistats d’altres 

programes. 

Aquest programa presenta com a mòduls de càlcul: 

- Projecte 

El programa crea una carpeta amb el nom que se li indiqui i dins d’aquesta, tres carpetes per 

Materials, resultats i seccions i un arxiu amb el nom del projecte i la extensió EHE.  

- Materials 
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Aquest mòdul permet la definició de les característiques dels materials, diferents tipus de formigó i 

acers que s’hagin d’utilitzar. 

- Seccions 

Aquest mòdul permet la definició dels diferents tipus de seccions que s’utilitzen en el programes 

dels mòduls següents.  

- Anàlisi 

Aquest mòdul permet el càlcul dels esforços i deformacions d’una barra aïllada amb diferents 

condicions de vinculació. 

ELU 

Aquest mòdul permet l’estudi dels Estats Límit Últims degut a tensions normals, tallant, torsió, 

punxonament, ancoratge i solapament, rasant en juntes de formigó i inestabilitat en suports 

esvelts, és a dir, tots els Estats Límit Últims definits per l’EHE per elements de formigó armat. 

ELS 

Aquest mòdul permet l’estudi dels Estats Límit de Servei de deformacions i fissuració.  

12.4. Programa atha Versió 2.02a 

Es tracta d’un programa pel càlcul mecànic de tubs de formigó armat. 

El procediment empleat pel programa per tal de realitzar els càlculs, extret de l’Annex A de la 

norma UNE 127 010, és el següent: 

- Determinació de les accions actuants sobre el tub: càrrega produïda del reblert, càrrega 

produïda pel trànsit (carretera, ferroviari o aeroportuari), càrrega puntual, càrrega 

uniformement distribuïda a la superfície i càrrega produïda per compactadors. 

- Obtenció del factor de recolzament mínim recomanat, segons les condicions d’instal·lació. 

Aquest procediment és aplicable a la instal·lació de tubs de diàmetre en mm: 300, 400, 500, 600, 

800, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2500, 3000. 

Es consideren quatre tipus possibles d’instal·lació: 

- Rasa 

- Terraplè 

- Rasa terraplenada 

- Rasa induïda en terraplè 

La norma classifica les terres del reblert en argiles plàstiques, argiles ordinàries, sorres argiloses, 

sorres i graves i material granular sense cohesió. El programa permet definir les característiques 

del terreny del reblert a partir del seu pes específic i de l’angle de fregament. 

S’escull el tipus d’instal·lació i s’introdueixen totes les dades necessàries per tal de que el 

programa pugui efectuar els càlculs segons la classe resistent escollida.  
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El programa permet calcular segons la classe resistent ASTM i la classe UNE. 
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TAULER 

 



 ** CivilCAD2000 - Versión 53.8-4777 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís **  
********************************************************************************** 
 
PROYECTO DE TABLERO DE VIGAS 
**************************** 
 
Listado generado el día 04-02-2010 a las 14:01:06. 
 
Nombre del proyecto : COLL DEL REVELL 
 
Definición en planta 
==================== 
 
Contorno izquierdo del tablero 
------------------------------ 
 
 Punto       x            y  
------------------------------- 
 1 -10.000      10.800 
 2  48.000      10.800 
 
Contorno derecho del tablero 
---------------------------- 
 
 Punto       x            y  
------------------------------- 
 1 -10.000       0.000 
 2      48.000       0.000 
 
Ejes de apoyos 
-------------- 
 
Vano  1 
-------- 
 Eje 1 
 Punto       x            y  
 1          0.000       0.000 
 2 -0.000      10.800 
 Eje 2 
 Punto       x            y  
 1         38.000       0.000 
 2         38.000      10.800 
 
Ejes de las vigas 
----------------- 
 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
 Apoyo 1 
 x1 =       0.000 
 y1 =       5.400 
 Apoyo 2 
 x2 =      38.000 
 y2 =       5.400 
 
Descripción de los apoyos 
------------------------- 
 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
 Longitud de culata           :  0.750 m 
 Número de apoyos por extremo :      2 
 
 
 
 

Sección de las vigas 
==================== 
 
Forma de la sección 
------------------- 
 
Vano  1 
-------- 
 Viga  1 
 -------- 
 Forma : Artesa Tipo 2 
 Tipo  : ARTESA 
 
Tipos de sección 
---------------- 
 
Sección tipo artesa 
 Tipo : ARTESA 
 Parámetros : 
 A :      340.000 cm 
 B :      400.000 cm 
 C :      393.000 cm 
 D :       70.000 cm 
 E :      200.000 cm 
 F :  25.000 cm 
 G :       20.000 cm 
 H :       30.000 cm 
 I :       10.000 cm 
 J :        0.000 cm 
 K :       22.000 cm 
 L :        0.000 cm 
 M :        0.000 cm 
 N :        0.000 cm 
 0 :        4.000 cm 
 
Materiales 
========== 
 
 Hormigón de las vigas : 
------------------------ 
 
 Nombre : HP-55 
 
Tipo : Hormigón. 
 
 Módulo de Young E (T/m2) :                         3451220.00 
 Resistencia característica fck(T/m2) :                5612.00 
 Coefic. de minoración para situación persistente :      1.500 
 Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300 
 Deformación máxima de compresión :                    0.00350 
 Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 
 
 Hormigón de la losa : 
---------------------- 
 
 Nombre : HA-30 
 
Tipo : Hormigón. 
 
 Módulo de Young E (T/m2) :                         2916000.00 
 Resistencia característica fck(T/m2) :                3061.20 
 Coefic. de minoración para situación persistente :  1.500 
 Coefic. de minoración para situación accidental :       1.300 
 Deformación máxima de compresión :                    0.00350 
 Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es recullen els criteris i normatives emprades per a la definició de la senyalització 

horitzontal, vertical, l’abalisament i les barreres de protecció necessàries en el Projecte 

Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 al PK 

203+500. 

Als corresponents plànols de Plantes de senyalització (Document núm. 2 del present projecte 

constructiu), es representen gràficament les diferents marques vials i els senyals verticals, 

abalisament i barreres de seguretat, així com la seva posició al llarg de la traça. 

2. NORMATIVA 

Per al present annex, es van utilitzar les següents normes: 

- Per l’estudi de la disposició de les marques vials s’han seguit les instruccions dictades a la 

“Norma de Carreteras 8.2.-I.C. Marcas Viales”, actualitzada al Març de 1987. 

- Per determinar les senyals de circulació necessàries, les seves característiques, així com 

el punt de localització de cadascuna d’elles, s’han seguit l’esborrany elaborat per l’Àrea de 

Tecnologia i Sistemes d’informació del departament de Senyalització i Seguretat Viària de 

la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, “Manual per la senyalització viària 

d’orientació de Catalunya” i en el seu defecte les normes del Ministeri de Foment, en 

concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización Vertical” publicada al Gener de 2000, així com 

el seu catàleg “Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 

1992.  Les característiques tant geomètriques com de control d’accessos permeten 

considerar la Carretera afectada com una “via preferent de calçades separades”. 

- Per la determinació dels trams on haurà d’instal·lar-se barrera de seguretat i quin tipus 

disposar, s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri  de Foment en la 

publicació ‘‘Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’ que correspon 

a l’Ordre Circular 321/95 T i P, i les modificacions de l’O.C. 6/2001 respecte a les barres 

metàl·liques a carreteres de calçada única i doble sentit de circulació.  

- Les especificacions tècniques per a l’equipament de túnels indicades en la “Circular 3/05 

de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat sobre les especificacions tècniques 

per l’equipament de túnels d’obres”. 

- “Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo” relatiu als requisits mínims de seguretat 

per a túnels de la xarxa Transeuropea de carretera . 

- “Orden Circular 18/04 sobre Criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas”. 

- “Orden Circular 18bis/08 sobre Criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas”. 

- Norma U.N.E 135311 de octubre de 1.998: “Señalización vertical, elementos de 

sustentación y anclaje e hipótesis de cálculo”. 
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- Nota de servicio 2/2007, Criterios de aplicación y mantenimiento de la señalización 

horizontal. 

- O.M. de 28/12/99 PG3/75 art. 701 “Señales verticales”. 

- O.M. de 28/12/99 PG3/75 art. 702 “Captafaros”. 

- O.M. de 28/12/99 PG3/75 art. 703 “Balizamiento”. 

- O.M. de 28/12/99 PG3/75 art. 704 “Barreras de seguridad”. 

- UNE 135-636 septiembre de 1998. “Balizamiento”. 

- UNE 135-360-94 febrero de 1994 “Hitos de vértice”. 

- Instrucció de Carreteres 8.3-IC. "Senyalització d'obres" aprovada per la Orden Ministerial 

de 31 de agosto de 1987 sobre."Senyalització, abalisament, neteja, defensa i terminació 

d'obres fixes en vies fora de poblat". 

- Instrucció 3.1-I.C. “Trazado” publicada al Gener de 2000. 

3. SENYALITZACIÓ HORIZONTAL 

La senyalització horitzontal s’ha definit amb la Norma 8.2-IC. “Marcas viales”. 

Per a la confecció del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: 

- Delimitació dels carrils de circulació, en el sentit contrari o el mateix sentit. 

- Indicació del límit de la calçada. 

- Delimitació de les zones excloses al trànsit. 

- Reiteració de la senyalització vertical. 

- Guia dels moviments més adequats. 

Les marques vials definitives seran de color blanc. Les obres comprenen la preparació de les 

superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques vials i l’esborrat de les marques 

existents o defectuoses. 

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. 

- 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 

- Aquestes marques seran generalment de color blanc, corresponent a la referència B-118 

de la Norma UNE 48103. 
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Als plànols del document núm. 2 del present Projecte Constructiu, s’inclouen les Plantes Generals 

de Senyalització i els detalls de la mateixa, així com les dimensions de cadascuna de les marques 

vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illetes, etc. 

Les característiques dels materials a utilitzar i de l’execució dels diferents tipus de marques es 

defineixen al Plec de Prescripcions Tècniques. 

3.1. PROHIBICIONS D’AVANÇAMENT 

El tronc principal és de calçades separades de dos carrils per sentit de circulació, i per tant només 

hi ha situacions d’avançament en els ramals bidireccionals dels enllaços. 

A continuació resumim els criteris bàsics emprats per la determinació de les prohibicions 

d’avançament. 

1. En els trams en que es pugui avançar: 

a. Distància de visibilitat mínima a partir de la qual es pot permetre l’avançament 

(essent V la velocitat màxima i considerant l’observador a 1,20 m sobre el 

paviment i el vehicle contrari d’1,20 m d’alçada, ambdós situats a 1,00 m de la 

vora interior del seu carril: (Taula 2, Normativa 8.2 - I.C.) 

VELOCITAT 

km/h 
DVN1 (m) 

50 180 

60 225 

70 265 

80 310 

b. Han de ser trams que com a mínim han de tenir entre línia continua i línia 

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

VELOCITAT km/h L (m) 

50 200 

60 245 

70 290 

80 340 

2. Marques vials 

a. La longitud mínima de la zona de preavís de prohibició d’avançament serà: 

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

VELOCITAT km/h L’ (m) 

50 115 

60 135 

70 155 

80 175 
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b. El principi de la zona de preavís no es disposarà més enllà de la secció en que no 

es disposi de la següent distància de visibilitat en funció de la velocitat màxima: 

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

VELOCITAT 

Km/h 

DVN2 (m) 

50 230 

60 270 

70 310 

80 350 

Esquemàticament les distàncies utilitzades en aquest projecte i corresponents a les donades a la 

normativa 8.2-I.C. són les següents (sentit de la circulació cap a la dreta): 
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  dv=DVN1         dv>DVN2       

    dv>DVN1         

                          

                >L’     

                           

    > L     

                           

(dv = distància de visibilitat) 

3.2. TIPUS DE MARQUES VIALS 

La tipologia de les marques vials és funció de la velocitat màxima permesa en la carretera i de les 

característiques de la secció transversal. 

- Tronc principal de la C-25 direcció Espinelves: velocitat màxima de 100 km/h. 

- Tronc principal de la C-25 direcció Santa Coloma de Farners: velocitat màxima de  100 

km/h.  

- Ramals: velocitat màxima de 60 km/h. 

- Rotondes: velocitat màxima de 40km/h. 

3.2.1. Marques longitudinals. 

Les marques longitudinals es classifiquen en:  

- Longitudinals discontinues 

- Longitudinals continues 

3.2.1.1. Continues: 

Línia de vora de calçada (M-2.6) 

Delimita el marge de la calçada interior i exterior. Serà una línia blanca contínua d’amplada: 

- 0,10 m si VM ≤ 100 i amplada de voral inferior a 1,5 m 

- 0,15 m si VM ≤ 100 i amplada de voral igual o superior a 1,5 m. 

Per augmentar la seguretat en la conducció i servint com avís davant les eventuals variacions de 

trajectòria per somnolència o qualsevol altre falta d’atenció, les línies blanques dels vorals interiors 

i exteriors de l’autovia tindran bandes sonores amb forma de faixes transversals amb ressalts de 

50x150x4 mm separats 200 mm.   



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 13. Senyalització abalisament i defenses Pàgina | 10  

 

Aquests ressalts del marge exterior es perllongaran fins al nas dels ramals a les vies d’entrada i 

sortida del tronc, amb l’objectiu de que tingui continuïtat longitudinal. 

A continuació presentem una taula genèrica resum: 

Línia de vora de calçada 

Tipus de via Vora Tipus Grup Ample 

Autovia 
Esquerra M-2.6 Continua  rugosa 0,10 

Dreta M-2.6 Continua  rugosa 0,15 

Ramals 

unidireccionals 

Esquerra M-2.6 Continua 0,10 

Dreta M-2.6 Continua 0,15 

Ramals 

bidireccionals 

Esquerra M-2.6 Continua 0,15 

Dreta M-2.6 Continua 0,15 

Crta. convencional 
Esquerra M-2.6 Continua 0,15/0,10 

Dreta M-2.6 Continua 0,15/0,10 

Línia de prohibició d’avançament ambdós costats (M-2.2) 

Serà línia blanca continua d’ample 0,10 m, en calçada de dos carrils de doble sentit de circulació, 

quan s’estableixi la prohibició d’avançament per no disposar de la visibilitat necessària per 

completar-lo una vegada iniciat, o per desistir d’ell.  

Línia de separació de carrils abans d’un stop. (M-2.4) 

Serà línia blanca continua de 0,30 m d’ample.  

3.2.1.2. Discontinues: 

Línia de separació de carrils amb possibilitat d’avançament (M-1.2, M-1.3) 

Per la separació de carrils del mateix sentit del tronc amb velocitat superior a 60 km/h e inferior a 

100 km/h, serà línia blanca discontinua amb una seqüència de 3,50 m de traç i 9,00 m d’espai 

entre traços de 0,10 m d’ample. (M-1.2) 

Pels vials amb velocitat inferior o igual a 60 Km/h serà línia blanca discontinua amb una seqüència 

de 2,00 m de traç i 5,50 m d’espai entre traços de 0,10 m d’ample (M-1.3).  

Línia de separació de carrils d’entrada i sortida al tronc principal (M-1.7) 

La seva funció es la separació entre el carril principal i el carril d’entrada, de sortida o d’alentiment 

dels vehicles.  (Marca M-1.7, per a VM<100km/h). Serà una línia blanca discontínua de 0,30 m 

d’amplada amb una seqüència de 1,0 m de traç pintat i 1,0 m d’espai sense pintar entre traços.  

3.2.1.3. Marques transversals. 

Línia de detenció (M-4.1) 

Serà línia blanca contínua de 0,40 m d’ample. 

Línia de cediu el pas (M-4.2) 
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Línia blanca discontínua de 0,40 m d’ample amb una seqüència de 0,80 m de traç i 0,40 m d’espai 

entre traços. 

3.2.2. Fletxes , signes i inscripcions. 

Fletxes de direcció o d’elecció de carrils (Marques M-5.1 i M-5.2)  

Les fletxes pintades en la calçada dividida per marques longitudinals signifiquen que tot conductor 

ha de seguir el sentit (o un dels sentits) indicats en el carril en el que es troba circulant. Només cal 

utilitzar-les en vies amb forta intensitat de moviments de gir. 

Aquestes fletxes indiquen el moviment o moviments permesos u obligats als conductors que 

circulin per aquest carril en el pròxim nus 

S’utilitzaran les fletxes en els següents a casos:  

- M-5.1 quan la VM > 60 km / h 

- M-5.2  per a VM ≤ 60 km / h 

Fletxa de fi de carril (Marca M-5.4)  

Senyalització que el carril que està situada acaba pròximament i cal seguir la indicació.  

Es disposarà en sèrie un mínim no inferior a 4, a intervals linealment decreixents.  

3.2.3. Inscripcions 

La inscripció al paviment te per objecte proporcionar al conductor una informació complementària , 

recordant l’obligació de complir allò prescrit per un senyal vertical o en certs casos imposen per si 

mateixes una determinada prescripció. 

La longitud de les inscripcions per una via amb una velocitat màxima superior a 60 km/h és de 4.0 

m i per una via amb una velocitat mitja inferior o igual a 60 km/h és de 1,60 m. 

Als plànols de detalls de senyalització del document núm. 2 de plànols, s’indiquen les dimensions i 

superfícies d’aquestes.  

STOP (Marca M-6.4)  

Indicació al conductor de l'obligació de detenir el seu vehicle davant una pròxima línia de detenció 

o, si aquesta no existís, immediatament abans de la calçada a la qual s'aproxima, i de cedir el pas 

als vehicles que circulin per aquesta calçada.  

Aquest senyal se situarà abans de la línia de detenció o, si aquesta no existís, abans de la marca 

de vora de calçada, a una distància compresa entre 2.5 i 25 metres, recomanant-se entre 5 i 10 

metres.  

CEDIU EL PAS (Marca M-6.5) 

Aquesta  marca en forma de triangle es situa abans de la línia de CEDIU EL PAS (M-4.2) o del lloc 

on s’ha de cedir el pas, a una distància entre 2,5 i 25 m, recomanant entre 5 i 10 m. 
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3.2.4. Zebrejats 

Es marcarà un zebrat (Marques M-7.1 i M-7.2) constituït per línies paral·leles (formant una punta o 

no, depenent de la seva situació), inclinades 45º respecte als eixos respectius. Aquest zebrat es 

representarà esquemàticament en els plànols de planta i el seu detall consta en els corresponents 

plànols de “Detalls de Senyalització” al document número 2 de plànols,  del present Projecte 

Constructiu. 

La seva funció es incrementar la visibilitat en la zona de paviment exclosa a la circulació de 

vehicles i, al mateix temps, indicar per mitjà de la inclinació de les bandes,que els constitueixen, de 

quin costat hauran de desviar-se els vehicles per evitar possibles obstacles o per realitzar una 

maniobra de divergència o convergència. 

3.3. PINTURES A LA CALÇADA. 

Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca, els assaigs a 

que s´ ha de sotmetre i la granulometria de les microesferes de vidre que s’han de col·locar a la 

pintura per a la reflectància. 

El tipus de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus termoplàstica per les marques vials 

longitudinals i transversals, i de dos components en fred per les inscripcions i zebrats. 

Totes les marques seran reflexives. 

Les fletxes, el símbol de cediu el pas i demés marques vials seran de pintura blanca de les 

dimensions definides als plànols de detall. 

4. SENYALITZACIÓ VERTICAL 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells d’orientació, localització i 

destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

4.1. LIMITACIONS DE VELOCITAT. 

Pel que fa referència a limitacions de velocitat s’han tingut en compte els radis mínims de la 

Instrucció 3.1-I.C. “Trazado” publicada al Gener de 2000 i el tipus de via considerat (“Autovia o via 

ràpida” Vprojecte = 80 Km/h; Velocitat màxima calçada direcció Santa Coloma de Farners de 80 

km/h i calçada direcció Espinelves VM de 100 km/h). També s’ha considerat la distància de parada 

definides a la mateixa Instrucció 3.1-I.C.: 

Distància de parada: 

A qualsevol secció de la carretera per tots els carrils i a la velocitat de projecte (que s’ha adoptat 

com la màxima permesa per a cada vial), la distància de visibilitat de parada, és al menys la 

distància de parada definida per l’expressió: 

�� � � � ��3,6 � ��254 � ��� � �� 
essent: 
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- Dp = distància de parada (m). 

- V = velocitat  màxima permesa (Km/h) 

- f1 = coeficient de fregament longitudinal roda-paviment 

- i = inclinació de la rasant (m/m) 

- tp = temps de percepció i reacció (s) = 2 s. 

el valor del coeficient f1: 

v= 120 Km/h  f1= 0,291 

V= 100 Km/h   f1= 0,320 

V= 80 Km/h  f1= 0,348 

V= 70 Km/h  f1= 0,369 

V= 60 Km/h  f1= 0,390 

V= 50 Km/h  f1= 0,411 

V= 40 km/h  f1= 0,411 

Les principals distàncies de parada que s’han determinat considerant el punt de vista de 

l’observador a 1,10 m d’altura i l’obstacle a 0,20 m del paviment, ambdós a 1,5 m del límit dret de 

la calçada, per tant, si tenim en compte la inclinació longitudinal de la calçada, les distàncies de 

parada que en resulten són: 

DISTÀNCIA DE PARADA (m) 

V (km/h) 40 50 60 70 80 100 120 

i (%)  

-6% 39,16 55,82 76,28 101,32 131,93 206,98 312,09 

-4% 38,29 54,31 73,83 97,53 126,25 196,16 292,53 

-2% 37,51 52,95 71,64 94,16 121,26 186,79 275,87 

0% 36,8 51,73 69,67 91,17 116,85 178,59 261,49 

2% 36,16 50,61 67,9 88,48 112,91 171,35 248,96 

4% 35,57 49,6 66,29 86,06 109,38 164,92 237,94 

6% 35,03 48,67 64,83 83,86 106,2 159,16 228,18 

Es compleixen en tot el recorregut les distàncies mínimes de visibilitat de parada per la velocitat de 

projecte. En els trams on es poden assolir velocitats mes grans, s’ha limitat mitjançant 

senyalització vertical a la velocitat màxima per mantenir la distancia de parada necessària. 

- Distància de creuament: 

Es defineix com la longitud de la carretera que ha de ser vista pel conductor d’un vehicle que 

pretén travessar l’esmentada carretera, essent: 
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�� � �. ��3,6  

on V és la velocitat de la via preferent (Km/h) i tc: 

�� � �� � �2. �3 � 1 � ��9,8. �  

essent: 

- tp = temps de percepció i reacció (s) = 2 s. 

- l = longitud del vehicle que travessa en m: 

- l = 18 m. vehicles articulats 

- l = 10 m. vehicles pesats rígids 

- l = 5 m. vehicles lleugers. 

- w = amplada del total de carrils (m) 

- j = acceleració del vehicle que creua (g) 

- j = 0,055 vehicles articulats 

- j = 0,075 vehicles pesats rígids 

- j = 0,15 vehicles lleugers. 

Pel càlcul de la distancia d’encreuament, s’ha pres com a  vehicle tipus un vehicle pesat rígid, ja 

que s’ha considerat com el tipus més llarg que habitualment creuarà les interseccions que hi ha.  

V = 50 km/h  D.c. =  103.76 m. 

Considerant una velocitat de 50 km/h, 

Totes les situacions de creuament a  nivell que es donen als ramals i vies d’enllaços, compleixen 

la distancia de creuament necessària que en aquest cas serà de 103,76m. Al tronc principal no hi 

ha situacions d’encreuament ja que no es realitza cap a nivell.  

4.2. TIPUS DE SENYALS DE CIRCULACIÓ 

D’acord amb la normativa 8.1-I.C i amb el Reglament General de Circulació, els senyals i cartells 

segons la seva funcionalitat se classifiquen en: 

Senyals d’advertència de perill. Generalment triangulars y la seva designació comença per la 

lletra “P” (P-1 a P-50). 

Senyals de reglamentació. Generalment circulars i la seva designació comença per la lletra “R”. 

A l’hora es classifiquen en: 

- De prioritat (R-1 a R-6) 

- De prohibició d’entrada (R-100 a R-117) 

- De restricció de pas (R-200 a R-205) 

- Altres de prohibició o restricció (R-300 a R-310) 

- D’obligació (R-400 a R-417) 
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- De fi de prohibició o restricció (R-500 a R-506) 

Senyals o cartells d’indicació. Generalment rectangulars i la seva designació comença per la 

lletra “S”. A l’hora es classifiquen en: 

- D’indicacions generals (S-1 a S-29) 

- Relatives a carrils (S-50 a S-63) 

- De serveis (S-100 a S-126) 

- D’orientació que a l’hora es classifiquen en: 

- De presenyalització (S-200 a S-270) 

- De direcció (S-300 a S-375) 

- D’identificació de carreteres (S-400 a S-460) 

- De localització (S-500 a S-574) 

- De confirmació (S-600 a S-610) 

- D’ús específic en zona urbana (S-700 a S-770) 

- Panells complementaris (S-800 a S-870) 

- Altres senyals (S-900 a S-940) 

En els plànols de planta s’han dibuixat cadascun dels senyals, així com la seva denominació 

corresponent al citat catàleg. Els panells en pòrtics, banderoles, laterals i fletxes;  per ser 

específics  del projecte s’han definit en els plànols de detalls designats segons l’esborrany abans 

esmentat, elaborat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. 

4.3. TAMANYS 

Les dimensions dels senyals seran les següents: 

TIPUS DE SENYAL Tronc principal Enllaços i carreteres 
Camins i carreteres. 

secundàries 

TIPUS “P” 
175 cm de costat 135 cm de costat 90 cm de costat 

TIPUS ”R” 120 cm de diàmetre 90 cm de diàmetre 60 cm de diàmetre 

TIPUS “S” 120 cm de costat 90 cm de costat 60 cm de costat 

TIPUS “S” 120x180 cm (base x 

alçada) 

90x135 cm (base x 

alçada) 
60x90 cm (base x alçada) 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 13. Senyalització abalisament i defenses Pàgina | 16  

 

TIPUS DE SENYAL Tronc principal Enllaços i carreteres 
Camins i carreteres. 

secundàries 

TIPUS ”R” 
120 cm de doble apotema 

90 cm de doble 

apotema 
60 cm de doble apotema 

 Al Document número 4 Pressupost, als amidaments queda reflectit el tipus de senyal i el tamany 

corresponent. 

Els cartells tindran dimensions que són funció de les seves inscripcions, quedant reflectides als 

plànols de detall i als amidaments. 

Els cartells d’orientació i confirmació del tronc s’han considerat a efectes de dimensions i disseny 

com a panells de via preferent de calçades separades. 

Les inscripcions s’efectuen amb els espais entre lletres d’ample normal en general i reduït en els 

casos en que la longitud de la llegenda així ho aconsella. 

L’alfabet utilitzat és el “CCRIGE” per la retolació que indica a inscripcions pròpies o accessos de 

carretera convencional i “AUTOPISTAS” per la retolació que indica accessos a Autopistes, 

Autovies o Vies ràpides tal com queda reflectit en els plànols de detalls de senyalització. S’ha 

utilitzat l’alfabet cursiu als mots que es consideren adjectius (500m) tal i com ens ha fixat el 

Departament de la Direcció General de Carreteres de Senyalització i seguretat viària (Àrea de 

Tecnologia i Sistemes d’informació). 

El color dels textos, orles, fons i pictogrames queden perfectament reflexats en els plànols de 

detall, així com la resta de dades necessàries per la completa execució de totes les senyals. 

L’altura bàsica (Hb) en mm de les lletres emprada als diferents cartells és la següent segons 

l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes d’informació( Departament de 

Senyalització i seguretat viària de la Direcció General de Carreteres): 

En vies preferents de dues calçades; 

- Panells de presenyalització laterals: Hb = 300 

- Panells de presenyalització en pòrtics o banderoles: Hb = 360 

- Panells de confirmació: Hb = 220 

- Panells de localització: Hb = 200 

- Panells fletxa: Hb= 300 

En carreteres convencionals de xarxa local tipus II; 

- Panells de Presenyalització de rotonda: Hb = 120 

- Panells de presenyalització ordinària: Hb = 150 

- Panells fletxa: Hb = 120 
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4.4. COLOR 

El color dels textes, orles, fons i pictogrames queden perfectament reflectits en els plànols de 

detall coincidint amb la taula de coordenades cromàtiques del diagrama de cromaticitat CIE 

presentat en el tom de característiques de senyals verticals de circulació de la Direcció General de 

Carreteres. La Norma UNE 48073-2 defineix l’assaig per a la determinació de les coordenades 

cromàtiques i factor de lluminària, emprant un espectroclorímetre de geometria 45/0, i un 

il·luminant patró tipus CIE D65. 

Els caixetins, fites i demés senyals d’identificació de les carreteres tindran els següents colors en 

funció de la categoria de la carretera: 

- D’itinerari europeu: Fons verd, i lletra blanca. 

- D’autopista o autovia: Fons blau, i lletra blanca. 

- De carretera de la R.I.G.E.(Xarxa de l’Estat): Fons vermell, i lletra blanca. 

- De la xarxa bàsica que no sigui autopista: Fons vermell, i lletra blanca. 

- De la xarxa bàsica: Fons vermell i lletra blanca. 

- De la xarxa comarcal: Fons verd i lletra blanca. 

- De la xarxa local: Fons groc i lletra negra. 

Els colors dels senyals de destí i dels cartells d’orientació tindran en el cas d’autovia fons blau i els 

caràcters, orles i fletxes color blanc, excepte la presenyalització cap a carretera convencional, que 

com a la resta de casos de carretera convencional tindran fons blanc i els caràcters, orles i fletxes 

color negre. 

COLORS EN CARTELLS FLETXA I CARTELLS D’ORIENTACIÓ 

CLASSE DE CARRETERA FONS CARÀCTERS, ORLES I FLETXES 

Autopista Blau Blanc 

Via preferent de calçades 

separades (Autovia) 
Blau Blanc 

Via preferent de calçada única (Via 

Ràpida) 
Blanc Negre 

C. Convencional Blanc Negre 

Els cartells de presenyalització de sortida  els cartells fletxa de sortida immediata portaran els 

colors de la carretera (Fons blanc o blau.) a la que es dirigirà l’esmentada sortida. 

El subcartell amb el pictograma de sortida  i la seva numeració tindrà el fons del mateix color que 

el del subcartell amb el destí, situat sota d’ell. El pictograma de sortida tindrà el mateix color que 

les lletres del destí. 

Els colors dels cartells de localització seguiran els criteris de la següent taula: 

COLORS EN CARTELLS DE LOCALITZACIÓ 

 Poblat Límit territorial Altres punts característics 
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Entrada Sortida C. Autònoma Província D’un altre ctra. Fora de la ctra 

Fons Blanc Blanc Verd Verd Marró Var. (*) 

Lletra Negre Negre Blanca Blanca Blanca Blanca 

Orla Vermella Negre Blanca Blanca Blanca Blanca 

Franja - Vermella - - - - 

(*) El que correspongui (S-700 a S-770), segons el Catàleg de senyals de circulació publicat per la Direcció General de 

Carreteres, llevat modificació de la Instrucció 8.1-I.C. de Senyalització Vertical. 

4.5. NIVELL DE REFLECTÀNCIA 

El material dels nous senyals de circulació serà de xapa d’alumini, essent els suports tubs 

d’alumini segons article 701 del PG3 i Plec de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest 

projecte. 

El canvi de categoria de la carretera impedeix la conservació dels senyals d’orientació existents al 

tronc, sigui quin sigui el seu estat. Així doncs, tot panell i banderola serà de nova implantació i serà 

impossible l’aprofitament de senyals ja existents. 

S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en els llocs de 

perill, sigui per la geometria o per la impossibilitat d’una maniobra d’avançament. 

- Per a tots els senyals del tronc del codi de circulació seran de nivell de reflectància 2, 

inclòs les fites quilomètriques. Els cartells d’orientació, com son cartells laterals, fletxes de 

sortida immediata, pòrtics i banderoles seran de nivell de reflectància 3. Els cartells i 

panells complementaris, així com les fites quilomètriques, seran de nivell de reflectància 2. 

4.6. CRITERIS D’IMPLANTACIÓ, POSICIÓ I MATERIALS 

S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en els enllaços, 

a on el tràfic s’incorpora o surt de la corrent principal, amb l’objecte de que aquests moviments 

siguin fluïts i, sobretot segurs, tot això d’acord amb l’estipulat en la Instrucció 8.1-IC. 

El gran nombre de cartells projectats respon a la necessitat de donar una informació clara i 

concisa que provoqui una presa de decisió ràpida i segura per part del conductor. 

Tots els senyals han estat dissenyats i situats d’acord amb les normatives indicades referent a 

convergències, divergències, interseccions, glorietes, velocitat màxima, avançaments, etc. 

4.6.1. Visibilitat 

Tot senyal o cartell necessita una distància mínima de visibilitat geomètrica en la que la visual 

dirigida pel conductor cap a la mateixa estigui lliure d’obstacles que la interceptin, i així mateix 

totes les seves visuals intermèdies del recorregut,  mentre no es formi un angle superior de 10º 

amb el rumb del vehicle. Aquesta distància no haurà de ser inferior a la de percepció del conductor 

que circuli a la velocitat màxima establerta. 

4.6.2. Posició longitudinal 

Senyals d’advertència de perill 
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Els senyals d’advertència de perill (P-1 a P-50) s’han col·locat entre 150 i 250 m abans de la 

secció a on es troba el perill anunciat. 

Senyals de reglamentació 

Els senyals de reglamentació (R-1 a R-506) han estat ubicats en la secció a on comença la seva 

aplicació, reiterant-se a intervals corresponents a un temps de recorregut de l’ordre d’un minut, en 

el cas de considerar-se necessari. També es col·locaran després d’una entrada o convergència.  

Senyals o cartells d’indicació 

Els panells, per ésser específics del Projecte, s’han definit fitxes de detall on  s’indiquen les 

inscripcions, colors, dimensions, símbols, i restants característiques de cadascuna de les senyals 

projectades. Per el seu disseny s’ha utilitzat el programa “LENA” en una versió adaptada a les 

especificacions de la Direcció General de Carreteres de Catalunya. 

Les inscripcions s’efectuen amb les lletres d’ample normal en general i reduït en els casos en que 

la longitud de la llegenda així ho aconsella. L’alfabet utilitzat és el “CCRIGE” sobre fons blanc, 

“AUTOPISTA” sobre fons blau i el “CURSIU” usat en qualificatius de mencions i distàncies 

mètriques tant sobre fons blanc com blau. En l’Apèndix 1: Composició de cartells (Programa 

LENA) queda perfectament reflectit el color dels textos, orles, fons i pictogrames, així com la resta 

de dades necessàries per a la completa execució de tots els panells. 

El tronc de la carretera s’ha considerat com “via preferent de dues calçades”. Els enllaços i ramals 

de nova creació s’han considerat com “carretera convencional de 2 ó 3 carrils Tipus II”. 

L’altura bàsica (HB) de les lletres emprades als diferents panells ve definida en la següent taula de 

l’Esborrany del Manual de senyalització interurbana d’orientació de Catalunya: 
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Els senyals o cartells d’indicació (S-1 a S-940) estan ubicats segons el cas: 

- Els cartells de Presenyalització, direcció avançada i direcció final per a enllaços en 

autovies: 

D’acord amb  l’apartat 5.2 de la Instrucció 8.1-IC en la proximitat d’un nus que permeti un canvi de 

direcció, o d’una sortida específica, s’adverteix mitjançant cartells, o un conjunt de cartells de 

Presenyalització. Tota divergència o sortida específica es senyalitza mitjançant cartells fletxa de 

sortida immediata. En el nas de la sortida es col·locarà un cartell fletxa per sortida immediata amb 

el pictograma de sortida i el seu número. 

En els enllaços aïllats amb una sola divergència es col·loquen dos panells de Presenyalització o 

un en funció del nivell del pol senyalitzat segons el “Pla Director de Senyalització d’orientació” i 

l’esborrany del “Manual per la Senyalització Viària d’orientació de Catalunya”. En el cas de que el 

nivell del pol senyalitzat permeti la instal·lació de dos panells de Presenyalització es col·locaran a 

una distància de 1000 m i 500 m del punt de decisió. Aquestes distàncies són orientatives, ja que 

s’han de buscar llocs d’implantació on la percepció del conductor sigui òptima.  

Pel que fa a la direcció avançada, es col·locarà un pòrtic a l’inici del carril de desacceleració quan 

la categoria del recorregut de sortida sigui major al recorregut de la direcció pròpia, quan existeixi 

afectació de carril, en el cas de menció en sortida i direcció pròpia amb qualificatiu o quan la 

sortida sigui per l’esquerra. En la resta de casos es col·locaran banderoles.  

Els panells s’implantaran en el punt final on el vehicle ha de sortir de la via principal i s’implanten, 

doncs, de manera que l’usuari que l’abandoni executant un gir cap a la dreta (esquerra) deixi el 

plafó a la seva esquerra (dreta) en funció d’on es trobi la sortida. Són plafons fletxa que inclouen 

destinacions, en certs casos distàncies quilomètriques i als quals es superposa un panellet amb el 

codi de la carretera divergent. 

En el cas d’enllaços molt pròxims s’ha aplicat el que disposa l’apartat 5.2.3.3 de la Instrucció. 

- Els cartells de presenyalització i de destí d’accés a glorietes en carreteres convencionals: 
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Pels cartells d’orientació d’accés a glorietes en carretera convencional, d’acord amb l’esborrany 

elaborat per la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, els accessos principals 

(especialment els que suposen continuïtat d’itinerari) s’han disposat cartells tipus S-200,  100 m, 

de manera orientativa i tenint en compte criteris de visibilitat, abans de la marca de cediu el pas. 

En les sortides s’han disposat cartells fletxa en les illetes perimetrals, llevat els camins agrícoles o 

altres destins no principals. 

- Els cartells de presenyalització i de destí de sortida immediata per a cruïlles simples en 

carreteres convencionals: 

La senyalització es fa mitjançant cartells laterals o disposats sobre la calçada, situats: 

En carreteres convencionals de dos o tres carrils de la xarxa local, a  una longitud de entre 90 i 

120 m a partir de la separació d’1 m entre les línies blanques interiors tal com determina 

l’esborrany del “Manual per la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya”. 

La divergència l’hem marcat mitjançant  un cartell fletxa situat al principi de la illeta, i 

excepcionalment en el marge oposat a aquell pel que s’accedeix a una altra carretera 

- Els cartells de confirmació en vies preferents i carretera convencional: 

S’ha col·locat un cartell de confirmació d’itinerari en via preferent d’una o dues calçades a 250 m 

del final de la “punta” dels ramals d’entrada, sempre que no hi hagi un pòrtic de senyalització a 

menys de 500 m. En cruïlles complexes com es el cas de les rotondes, la col·locació del panell de 

confirmació en carreteres convencionals dependrà del tipus I,II o III tal com ho especifica 

l’esborrany del “Manual per la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya”. 

4.6.2.1. Posició transversal 

En vies preferents de calçades separades (autovies) 

D’acord amb l’esborrany del “Manual per la Senyalització Viària d’Orientació de Catalunya”, els 

panells seran laterals pòrtics o banderoles en funció de la importància del pol indicat a les 

mencions de sortida.. 

Tots els senyals d’advertència de perill i reglamentació es col·locaran a ambdós marges de 

l’autovia, a excepció dels senyals P-1 a P-1d que només es situaran en el marge dret. 

A 100, 200 y 300 m de la sortida es col·locaran els senyals S-26, panells d’aproximació a una 

sortida. 

A 400 m, si es pot efectuar el canvi de sentit a diferent nivell, es col·locarà un senyal S-25 a 

ambdós marges. 

En carreteres convencionals 

En carreteres convencionals els senyals de circulació es col·locaran en el marge dret de la 

plataforma, o inclòs en el marge esquerre, si el tràfic pugues obstruir la visibilitat de les situades a 

la dreta. 
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Es duplicaran sempre en el marge esquerre: 

- Els senyals R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9ca, P-10a, P-10b i P-10c. 

- Tota senyalització en punts amb índex de perillositat elevat. 

Els cartells de presenyalització d’intersecció o glorieta es situaran en el marge dret de la 

plataforma en forma de cartell lateral, no essent necessari disposar-los sobre la calçada per no 

complir cap dels requisits que suggereix la norma, a saber: 

A on hi hagué més d’un carril per al sentit considerat. 

A on no es disposi d’espai suficient en el marge de la carretera. 

A on no s’estimi necessari per la seguretat de la circulació, o per la intensitat d’aquesta o la 

proporció de vehicles pesats. 

4.6.2.2. Distàncies, alçades, orientació i materials 

L’aresta inferior dels cartells laterals  o senyals estarà a 2,20 m d’alçada de la rasant de l’extrem 

de la calçada, i la seva aresta vertical més propera, a 3 m de l’extrem exterior de la calçada com a 

mínim i a 0,70 m de  l’extrem exterior del voral com a mínim en autovia, a 2,50 m de l’extrem 

exterior de la calçada com a mínim i a 0,50 m de l’extrem exterior del voral com a mínim en 

carretera convencional amb voral superior o igual a 1,5 m, a 1 m de l’extrem exterior de la calçada 

com a mínim i a 0,50 m de l’extrem exterior del voral com a mínim en carretera convencional amb 

voral inferior a 1,5 m. 

Separació lateral i calçada 

Tipus de via Distància extrem calçada Distància extrem voral Alçada de la rasant 

Autopista, autovia i via 

ràpida 
Mín. 3m Mín. 0,7m 2,20m 

Carretera convencional 

amb voral >=1,5m 
Mín. 3m Mín. 0,5 2,20m 

Carretera convencional 

amb voral <1,5m 
Mín. 1m rec. 1,5m Mín. 0,5 2,20m 

En tots els casos els panells estaran girats al voltant del seu eix vertical lleugerament cap a fora 

amb un angle de 3º. El cartell fletxa de sortida immediata es situarà també a 2,20 m del terra. 

Els cartells elevats (pòrtics i banderoles) permetran un gàlib de 5,50 m i aniran girats sobre el seu 

eix horitzontal cap a la calçada amb una relació H=1, V=25. 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

TIPUS Sèrie del catàleg de senyals de 1992 

Presenyalització S-200 

Direcció S-300 

Identificació de carreteres, situats en conjunts 

d’alumini 

S-400 
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Localització S-500 (*) 

Confirmació S-600 

Ús específic en població S-700 

Caixetins de nom de carretera - 

(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 

abans esmentades. 

També seran d’alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 

lamel·les. 

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els pòrtics i banderoles. També 

podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 

Les lamel·les seran modulars de 175 mm d’alçada, formant panell continu. 

Les senyals de trànsit seran d’alumini en calent segons es descriu en el Plec de Condicions. 

4.6.3. Poblacions senyalitzades 

Els criteris seguits pel disseny de les inscripcions en els cartells d’orientació es recolzen en la 

publicació de la “Direcció General de Carreteres” titulada “Pla director de senyalització 

d’orientació” que basa els principis metodològics en els següents punts: 

Jerarquització de pols: Els punt característics de la xarxa (nuclis de població, llocs d’interès 

turístic, centres industrials o de serveis, etc.) es classifiquen en funció de criteris objectius. 

Aquesta classificació permetrà jerarquitzar els itineraris entre pols i servirà de base per seleccionar 

les mencions que hauran d’aparèixer en la senyalització. 

Globalitat: L’estudi abordarà la senyalització direccional de forma global en el territori considerat 

per aconseguir la uniformitat de la senyalització. 

Estructuració de la xarxa: La xarxa es considerarà com una malla contínua; la senyalització així 

concebuda facilitarà als usuaris el seguiment del itineraris entre pols. 

Continuïtat: La senyalització es concebrà amb la condició de que existeixi continuïtat al seguit de 

l’itinerari des de que una menció apareix fins que assoleix el seu destí. 

Legibilitat: El nombre de mencions que han d’aparèixer es limitarà per facilitar la seva lectura. 

Dins del marc d’aquests principis metodològics, les informacions relatives  a les localitats, llocs i 

itineraris es seleccionen, classifiquen i jerarquitzen amb la finalitat de determinar els noms que cal 

indicar en la senyalització. 

Tenint en compte els criteris de Globalitat i Continuïtat s’han considerat les següents poblacions; 

Barcelona, Espinelves, Arbúcies, sant Hilari de Sacalm i Santa Coloma de Farners. Els cartells 

dissenyats i les destinacions indicades es corresponen amb el criteri de continuïtat d’itinerari, ja 

que corresponen a les destinacions indicades als enllaços contigus. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 13. Senyalització abalisament i defenses Pàgina | 24  

 

4.7. Suport de panells de pòrtics i banderoles 

S’adjunten els càlculs de pòrtics i banderoles en l’apèndix número 1 del present annex. 

4.7.1. Criteris de càlcul  

Accions 

Accions permanents. Es considera el pes propi de l’estructura. 

- Vent. Efecte eòlic, actuant perpendicularment als cartells i els suports, segons I.A.P. 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, la pressió mínima a tenir en 

compte és de 2000 N/m2. 

- Variació tèrmica de +/- 30ºC uniforme en totes les barres, segons U.N.E. 135311. 

Coeficients de seguretat 

Materials: 

- Formigó: 1,50 

- Acer estructural: 1,10 

- Cargols: 1,00 

- Acer armadures: 1,15 

Accions: 

 Desfavorable Favorable 

Estat límit de servei (SLS) 

Pes propi 1,00 1,00 

Vent 1,00 0,00 

Temperatura 1,00 0,00 

Estat límit últim 

Pes propi 1,35 1,00 

Vent 1,50 0,00 

Temperatura 1,50 0,00 

Càlcul en Estat límit de Servei 

Deformacions permissibles màximes 

Totes les limitacions a continuació definides es basen en la norma U.N.E. 135311. 

En banderoles, s’adopten els següents valors: 

Per efecte d’accions permanents els especificats a continuació: 
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Per efecte del vent: 

  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 13. Senyalització abalisament i defenses Pàgina | 27  

 

5. ABALISAMENT 

5.1. FITES QUILOMÈTRIQUES  

Es disposaran fites quilomètriques (en els punts quilomètrics múltiples d’unitat de quilòmetre) 

indicats en els plànols de planta, que corresponen al codi S-570. Els números de quilometratge es 

determinaran en concordança amb el tram de carretera anteriorment construït. 

La seva lletra i número apareixen en la part superior del senyal i són de color blanc sobre fons 

blau.  Les seves dimensions seran segons es defineix en els plànols i quadres de preus. 

5.2. FITES D’ARESTA 

Per la distribució de les fites d’aresta es seguiran els criteris continguts a l´Ordre Circular número 

309/90 C i E de 15 de Gener, sobre “FITES D’ARESTA”, publicada per la “Dirección General de 

Carreteras” el 15 de gener de 1990  

Tant mateix es disposaran fites delimitadores dels hectòmetres (fites d’aresta). El tipus de fita 

d’aresta utilitzat en el tronc és el tipus II definida a l'Orde Circular nº 309/90 C.E. 

Es col·locaran segons la seva situació transversal a 30 cm de la part exterior del voral, formant un 

angle de 15 graus en el sentit oposat a la circulació. 

En la part central del pal inferior s’inscriurà a les fites de cada hectòmetre, un rectangle de 75 per 

40 mm adherit amb el número que representa l’hectòmetre. 

La seva implantació serà, doncs en primer lloc coincidint amb tots els hectòmetres de la carretera 

(col·locats dividint en 10 parts iguals la distància entre dos fites quilomètriques), inscrivint un 

número del 1 al 9 que indica l’hectòmetre. No es col·locaran fites d’aresta coincidint amb els 

quilòmetres. 

A mes de les fites d’hectòmetre, es col·locarà una fita d’aresta cada 50 m iguals a les 

d’hectòmetre, però sense número. 

La distància màxima entre fites d’aresta serà de 50 m, augmentant la freqüència en curvatures de 

radi inferior a 700 m i disminuint-la gradualment fins el límit (50 m) segons queda expressat en la 

O.C. 

Es col·locaran fites de aresta als túnels cada 5m als primers 25m, cada 10m als 25 següents i 

cada 20m a la resta del túnel. Aquesta distribució es la que correspon per a túnels amb longitud 

superior als 200m tal i com indica la IC-8.1. 

En vies de calçada única i doble sentit de circulació es col·locaran fites d’aresta tipus I. 

5.3. FITES DE VÈRTEX 

En els ramals de sortida, a més de col·locar els ulls de gat, s’ha previst la col·locació d’elements 

indicadors de derivació de sortida (fita de vèrtex) en el nas de la sortida, tal com queda reflectit en 

els plànols i a les zones zebrades, com potser el final d’un carril addicional, bifurcació de calçada ó 
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als ramals de sortida de la carretera principal, (marques divergents) per tal de incrementar la 

visibilitat de la zona es col·locaran balises cilíndriques flexibles de 75 cm d’alçada, amb 

revestiment reflectant DG nivell 3 el material el material serà polimètric i es disposarà a una 

distancia entre elles de 2 m. 

5.4. CAPTAFARS REFLECTANTS 

S’han previst captafars a les barreres  metàl·liques,  distribuïts cada 8 m en situacions normals i 

cada 4 m en trams de protecció especial com per exemple, pas per estructures, obres de 

drenatge, etc. 

En barreres de formigó, s’han previst cada 16 m. 

5.5. ULLS DE GAT 

També s’han previst llosetes reflexives tipus ull de gat en els vorals, tant en el tronc com a les 

connexions d’entrada i sortida de ramals. 

Els ulls de gat s’ubicaran transversalment sobre el paviment a 10 cm del costat exterior de la línia 

blanca de la calçada. 

La seva disposició en el tronc serà cada 3m al tractar-se d’una via amb velocitat de projecte 

superior 100 Km/h, als dos extrems de cada calçada i a la resta de situacions com son les i 

glorietes queda reflectida en els plànols de detalls. 

5.6. ELEMENTS INDICADORS DE DERIVACIÓ DE SORTIDA 

En els ramals de sortida , s’ha previst la disposició d’elements indicadors de derivació de sortida 

de color de fons verd, amb fletxes reflexives de color blanc. 

S’ubicaran així doncs una fita de vèrtex a la intersecció de vorals de la sortida entre la carretera i el 

ramal. 

També es col·locaran balises cilíndriques rodejant les línies de separació de la calçada de cor fins 

el nas. 

6. BARRERES DE SEGURETAT 

6.1. ZONES A PROTEGIR 

La metodologia utilitzada respon a l’ordre lògic d’establir en primer lloc el nivell de perillositat dels 

diferents trams, per poder establir on és necessària barrera de seguretat i quin tipus correspon 

disposar. 

La Taula 2 de l’Ordre Circular fixa la distancia mínima des de l’extrem de la calçada a un obstacle 

o zona perillosa per sota de la qual es justifica disposar barrera de seguretat. En el cas del tronc 

principal i amb la inclinació dels marges que s’ha disposat, aquesta distancia és de 6,0 m per 

accident tipus normal en recta i costats exteriors de corbes de radi superior a 1500, de 10 m per 

accident tipus normal en costats exteriors de corbes de radi inferior a 1500, de 10 m per accident 
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greu o molt greu en recta i costats exteriors de corbes de radi superior a 1500, i de 12 m per 

accident greu o molt greu en costats exteriors de corbes de radi inferior a 1500. 

Pels casos d’accident normal s’exigeix un nivell de protecció “L”, mentre que pels accidents greus i 

molt greus es disposa un grau de contenció “M” i “P” respectivament (vegeu apartat 2.4.2  i catàleg 

de fitxes de la O.C.-321/95 T i P). 

En general, en tots els trams amb un nivell d’accidentabilitat normal s’ha col·locat barrera 

metàl·lica, variant la tipologia en funció de les distàncies existents entre la part posterior de la 

barrera i l’obstacle (d1) o el talús (d2) que indica la taula 7 de les Recomanacions sobre sistemes 

de contenció de vehicles, aprovades per la Ordre Circular 321/95 T i P. 

En desmunts s’ha dissenyat una cuneta que per si mateixa no constitueix cap obstacle, de tal 

forma que  l’obstacle en tot cas, serà el desmunt allà on no es compleixin les distàncies mínimes 

de la taula 2 de l’O.C. 321/95T i P.  

El talús de desmunt està a un mínim de 6m en el tronc, pel que, per accident normal no es justifica 

la col·locació de barrera de seguretat , excepte en els trams en desmunt de costat exterior de 

corba de radi inferior a 1500.  

A nivell general tot tipus de pou, arqueta de registre o embornal, s’ha acurat que quedin enrasats 

amb la secció estructural de la carretera, perquè no es considerin tampoc com un obstacle. 

6.2. TIPUS DE BARRERA 

El tipus de barrera s’ha escollit depenent de l’element a protegir i de la gravetat de l’accident que 

es produiria al xocar contra aquest. 

En els trams amb un nivell d’accidentalitat normal (excepte els de peus de desmunts amb cuneta 

de seguretat en trams exteriors de radis més petits de 1500 m), s’ha col·locat barrera metàl·lica 

simple amb separador i pals tipus “C-120” cada 4 m, que respon a una distancia del desnivell a la 

part posterior de la barrera (d2) entre 0,50 i 0,75 m, marge que compleix la berma projectada en 

tots els vials. La barrera designada és doncs  el model BMSNA4/120a de l’Ordre Circular1. També 

ha de respondre a una distancia del obstacle a la part posterior de la barrera (d1) entre 0,75 i 1,00 

m.  Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus BMSNA4/120b, galvanitzada en 

calent, amb tanca de secció doble ona, i pal tubular de 120 cada 4 m.  Barrera de seguretat 

metàl·lica doble, desmuntable, tipus BMDDA1/90b, galvanitzada en calent, amb tanca de secció 

doble ona, i pal tubular de 120 cada 4 m.  El nivell de contenció d’aquest tipus de dispositiu és el 

“L2”. 

En la mitjana del tronc, que correspon a un nivell d’accidentabilitat greu, es col·locarà barrera de 

formigó tipus BHDEJ0/0a. El nivell de contenció d’aquest tipus de dispositiu és el “M”. Per a la 

separació de les calçades laterals amb tronc principal, s’utilitzarà una barrera de formigó tipus 
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BHSEJ0/0a, que es també una barrera simple de formigó, amb el mateix nivell de contenció que 

d’anterior, però amb unes dimensions més petites a la base de recolzament.  

Un altre cas d’accident greu és el de les zones de protecció de banderoles de senyalització i 

pòrtics. El model de barrera de seguretat escollida per aquest cas és del tipus BMSNC2/120a.   

També la barrera metàl·lica tipus PMC2/10a, galvanitzada en calent, d’1,00 m d’alçada, amb 

muntants cada 2,50 m, amb tres travessers de perfil tubular.  El nivell de contenció d’aquest tipus 

de dispositiu és el “M”. 

En compliment amb l’ordre circular 18/2004 sobre el “criteri d’utilització de sistemes de contenció 

per a protecció de motociclistes”, es col·locarà una barrera de protecció metàl·lica tipus 

BMSNA2/120b:  

Al costat de les a alineacions corbes de radi inferior a quatre-cents  metres (400m) 

A les sortides de la calçada principal, on el carril de sortida sigui de tipus directe, es col·locarà al 

marge esquerre del ramal de sortida al llarg del desenvolupament de l’alineació corba. 

Al costat exterior de les alineacions corbes en les quals la velocitat especifica sigui inferior en més 

de 30 km/h a la de l’alineació immediatament anterior. 

Als plànols de detalls de l’apartat de senyalització del document núm. 2, s’inclou els detalls 

d’aquesta barrera.  

Seguidament es presenta el quadre resum dels diferents tipus d’obstacles i graus de perillositat, 

amb les barreres de seguretat adoptades: 

TIPUS DE PERILL 
GRAU 

D’ACCIDENT 
TIPUS DE 
BARRERA 

NIVELL DE 
PROTECCIÓ 

Separació de calçades (mitjana) GREU BHDEJO/0a M 

Separació de calçades de tronc principal GREU BHSEJO/0a M 

Protecció motociclistes NORMAL BMSNA2/120b L 

Terraplens del tronc més alts de 3m NORMAL BMSNA4/120a L 

Pas damunt O.D. NORMAL BMSNA4/120a L 

Barrera calçada única NORMAL BMSNA4/120b L 

Pòrtics i banderoles GREU BMSNC2/120a M 

Passos de mitjana NORMAL BMDDA1/90b L 

Estructures i obres de fabrica GREU PMC2/10a M 
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6.3. CRITERIS DE COL·LOCACIÓ DE BARRERES I PRETILS 

6.3.1. Col·locació de barreres metàl·liques 

La col·locació de les barreres metàl·liques coincidirà amb el límit exterior del voral, a excepció dels 

casos on es delimiti en els plànols de detalls, o que per circumstàncies de visibilitat per distància 

de parada sigui precís moure’s capa fora de la plataforma.  

Els trams en desmunt amb cuneta de seguretat on sigui necessària la biona, aquesta es col·locarà 

entre la cuneta i el talús de desmunt.  

En el cas de no existir voral la biona no es podrà col·locar a menys de 0,50 m de la línia de 

calçada. 

L’altura de la barrera metàl·lica simple (BMS*A*) serà de 70 cm amb una tolerància de ± 5 cm i 

d’inclinació perpendicular a la plataforma de la carretera. L’altura  de la barrera metàl·lica 

sobreposada (BMS*C*) serà de 70 cm per la biona inferior, mentre que la superior estarà a 110 cm 

amb una tolerància de ± 5 cm i d’inclinació perpendicular a la plataforma de la carretera. 

Es fonamentaran per inca en el terreny excepte en els casos que degut a la duresa d’aquest o la 

seva excessiva flexibilitat l’impedeixi. Per això abans de la col·locació de la barrera, hauran de 

realitzar-se els assaigs “in situ” d’elasticitat i resistència del terreny per la inca de barreres de 

seguretat, tal i com està definint en el plec de condicions particulars. 

En terrenys d’escassa resistència s’arriostrarà al llarg de la línia de fonamentació dels postes amb 

una secció de 50 cm d’amplada i una profunditat de 15 cm, disposant una armadura de 4φ12, amb 

cèrcols φ8 cada 50 cm, i reblint-se posteriorment amb formigó tipus HA-25. Es deixaran caixetins 

quadrats de 20 cm de costat en el centre de la biga així formada per incar els pals posteriorment a 

través d’ells. Es disposaran juntes de formigonat cada 12 m, en correspondència amb un quart de 

tanca. Els caixetins s’ompliran de sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 

En terrenys durs no aptes per la hinca, el pal s’ubicarà en un forat de diàmetre 140 mm i 450 mm 

de profunditat mínima, ajustant-se amb falques i replenant els forats amb sorra amb una capa 

superior impermeabilitzant. La perforació pot ser mitjançat un taladre de les dimensions 

esmentades, o bé moldejant un tub de diàmetre 140 mm en un massís cúbic de formigó HM-25 de 

50 cm de costat. 

Els sistemes d’ancoratge i subjecció de les diferents barreres metàl·liques estan indicats en els 

plànols de detalls de senyalització. 

Quan els elements extrems de dos sistemes consecutius de contenció de vehicles quedin a menys 

de 50mm, s’uniran en un sol sistema continu.  

En el cas de calçades bidireccionals el suport de barreres (BM) serà del tipus “tubular”. En el tronc 

principal i en la resta de calçades unidireccionals serà de tipus “C”. 
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6.3.2. Col·locació de pretils i barreres de formigó 

La base del perfil de formigó es disposarà transversalment respecte al voral o calçada, de la 

mateixa manera esmentada que en les barreres metàl·liques. 

L’altura dels pretils i barreres de formigó són les indicades particularment en cada cas segons 

l’Ordre Circular, amb una tolerància de ± 5 cm i d’inclinació perpendicular a la plataforma de la 

carretera. 

Quan la distància entre barrera o pretil i calçada no excedeixi de 2 m, l’alçada es mesurarà 

ortogonal al pla del voral o calçada. En el cas contrari l’alçada es mesurarà ortogonal al pla del 

terreny, tauler o vorera en el que estigui implantada la barrera o pretil. 

Les barreres de seguretat de formigó es recolzaran sobre el ferm previst a la mitjana.  

Els sistemes d’ancoratge i subjecció de les barreres de formigó i pretils estan indicats en els 

plànols de detalls de senyalització i de estructures respectivament. 

6.4. TRANSICIONS I ABATIMENTS 

Les barreres de seguretat necessiten una distancia d’anticipació abans d’aparèixer un obstacle o 

extrem de tauler, que va en funció de la distancia a l’extrem de calçada i el punt més pròxim o el 

més llunyà del propi obstacle, a mes d’un altre paràmetre que és funció del tipus de carretera, 

segons si és de calçada única o de calçades separades. L’Ordre Circular 321/95 T i P, fixa 

aquesta distància a la taula 3. Al tronc principal de la C-25 i als ramals unidireccionals la barrera 

de seguretat paral·lela a l’eix s’iniciarà abans de la secció perillosa o obstacle, a una distancia de 

84m. A les vies o ramals bidireccionals la distància d’anticipació serà de 64m. Pel cas de les 

banderoles o dels cartells laterals d’orientació la distancia mínima serà de 48 m, segons indica la 

taula 5 de L’OC per una VP=80km/h.  

També les barreres de seguretat necessiten una distancia de prolongació després de desaparèixer 

un obstacle o extrem de tauler, que va en funció del tipus de carretera, segons si és de calçada 

única o de calçades separades. En calçades separades la longitud de prolongació és de 4 m 

(sense comptar amb la longitud d’ancoratge). En carreteres de calçada única la longitud de 

prolongació és igual a la d’anticipació (sense comptar amb la longitud d’ancoratge). 

L’extrem de les barreres de seguretat metàl·liques suposa un perill per l’impacte frontal de vehicle, 

havent-se d’acabar mitjançat dispositius del tipus abatiment.  

Existeixen dos tipus d’abatiments per barreres de seguretat tipus BMSNA: 

- Abatiment normal dels últims 12 m, en continuïtat de la barrera, i esvaint-se l’alçada fins a 

morir en el terreny o plataforma. Els suports (7 en total) van sense separador cada 2 m 

dels quals els dos últims portaran una xapa especial per l’ancoratge a més d’un topall de 

final de barrera, segons ve indicat en els plànols de detalls. Aquest tipus d’abatiment s’usa 

per tot tipus de final de barrera metàl·lica de carretera convencional, i en carreteres de 

calçades separades sòls pel costat inicial del sentit de la marxa, la part encarada al trànsit. 
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- Abatiment curt de 4,32 m de llarg, en continuïtat de la barrera, i esvaint-se l’alçada fins 

morir en el terreny. Els suports (3) van sense separador a 2,32 m i a 2 m dels quals els 

dos últims portaran una xapa especial per l’ancoratge admès d’un topall de final de 

barrera, segons ve indicat en els plànols de detalls. Aquest tipus d’abatiment s’usa per 

carreteres de calçades separades sòls pel costat final del sentit de la marxa. 

Pels abatiments de barreres de seguretat del tipus BMSNC també hi ha els dos mateixos tipus 

d’abatiment, sòls que primer hi ha una transició en 6,5 m de barrera tipus BMSNC a barrera tipus 

BMSNA, i desprès els seus corresponents 12 m per l’abatiment normal, i 4,32 m pel curt. En els 

plànols de detalls es pot veure l’esmentada disposició. 

Quan una barrera tipus BMSNC passa a ser barrera tipus BMSNA o viceversa, deu disposar-se 

una transició de 6,5 m baixant la barrera superior fins el terreny o plataforma, deixant pas a la 

inferior com continuïtat de barrera tipus BMSNA tal i com es defineix en els plànols de detalls. 

Totes les longituds d’anticipació, prolongació, abatiments, i transició de barreres de seguretat 

estan definides en els plànols de senyalització. 

7. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL PREVISTA DURANT LES OBRES 

Es preveuen una sèrie de desviaments i senyalització provisional. 

Els desviaments provisionals es regiran per l'establert en la Instrucció de Carreteres 8.3-IC. 

"Senyalització d'obres" aprovada per la Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 

sobre."Senyalització, abalisament, neteja, defensa i terminació d'obres fixes en vies fora de 

poblat". 

Els objectius fonamentals que es persegueixen són:  

- Informar a l'usuari de la presència d'obres.  

- Ordenar la circulació en la zona afectada per les obres. 

- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual representada per les 

obres i les seves circumstàncies específiques. 

En definitiva, l'objectiu és aconseguir el màxim nivell de seguretat, tant per als usuaris com per als 

treballadors de l'obra i limitar la deterioració del nivell de servei de la via afectada.  

Amb caràcter general, els elements que serà necessari per a aquests objectius seran:  

- Senyals de perill  

- Senyals de reglamentació i prioritat  

- Senyals d'indicació  

- Senyals manuals  

- Elements de abalisament reflectants  

- Elements lluminosos  

- Elements de defensa 
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Els senyals de prohibició o obligació haurien de ser retirades o anul·lades abans que hagi 

transcorregut un minut des que un conductor circuli a la velocitat prevista l'hagi albirat. No es 

podrà, per tant, limitar la velocitat durant diversos quilòmetres mitjançant un sol senyal genèrica, 

sinó que la limitació haurà de ser reiterada a intervals d'un minut i anul·lada en el moment que 

sigui possible. 

S'han previst 3 casos bàsics de senyalització: 

7.1. OBRES EN PAS SUPERIOR 

En aquest cas, s'incorporarà senyals de perill i senyals de reglamentació i prioritat 

S’utilitzarà les següents senyals d’obres: 

- 4 TP-18 

- 4 TR-301 

- 4 TR-500 

- 2 R-2 

7.2. OBRES EN CALÇADA 

En aquest cas, es preveu una reducció de carrils. 

La transició de l'estrenyiment es realitzaria en 200m desviant la circulació cap a l'interior de la 

calçada, tant a l’inicio com al final del tram en obres.  

Per a facilitar l'accés dels vehicles d'obra a aquesta es disposen portells d'entrada i sortida, que se 

situen abans i després dels trams de transició, respectivament.  

El portell de sortida disposarà de tram d'acceleració (200m) i el tram d'incorporació (250m). 

La velocitat es limita en el tram a 80 km/h.  

S’utilitzarà les següents senyals d’obres: 

- 4 TP-18  

- 2 TP-3 

- 1 TP-17A 

- 1 TP-17B 

- 2 TP-31 

- 4 TR-305 

- 2 TR-500 

- 4 TR-301 

- 6 TB-2 

- 13 TB-6 
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7.3. CANVI DE MA 

En aquest cas, es preveu incorporar barreres New Jersey en les zones d'encreuament amb l'altra 

carretera per a evitar conflictes, seguit de cascada, cons, balisa lluminosa i d'uns senyals de 

preavís. 

S’utilitzarà les següents senyals d’obres: 

- 2 TP-18  

- 2 TR-305 

- 2 TR-301 

- 2 TP-17 

- 2 TR-500 

- 6 TB-2 
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APÈNDIX 1. CÀLCUL DE PÒRTICS I BANDEROLES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo pórticos y banderolas 
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1 Introducción 
Los análisis que siguen se refieren a los pórticos y banderolas que se utilizan en la 

señalización vertical, la estructura será siempre de acero con una sección de cajón rectangular 

400x500 mm y 25 mm de espesor. Existen tres topologías de pórticos con luz de dintel de 15, 

18.5 y 23.5 m, y dos de banderolas con luz de dintel de 5.5 y 6.5 m. La altura desde la 

cimentación es para todos los soportes de 9.4 m. Los cálculos que siguen se refieren a las 

combinaciones pésimas, es decir, considerando al mismo tiempo las estructuras con luces 

mayores y los carteles de señalización más grandes, dispuestos en la posición pésima. 

 

2 Materiales  
Los materiales utilizados son: 

• Hormigón para cimentaciones:   HA-30/B/20/IIa, control estadístico 

• Acero armaduras pasivas y pernos:  B 500 S, control normal 

• Acero para perfiles metálicos y placas:  S275 JR, control intenso 

 

Los coeficientes de seguridad para cada material son: 

• Hormigón:      γc = 1.5;    

• Acero armaduras pasivas y pernos:  γs = 1.15; 

• Hacer por perfiles metálicos y placas:  γs = 1.05. 

 

El recubrimiento mínimo para el armado pasivo es de 50 mm. 

 

3 Normativas y software de cálculo 
Las normativas utilizadas son las siguientes:  

• Norma básica de la edificación “NBE- EA-95” Estructuras de acero en la edificación  

• EHE – Instrucción de hormigón estructural 

• UNE 135311 – Señalización vertical – Elementos de sustentación y anclajes – Hipótesis 

de calculo 
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El programa de cálculo utilizado para el cálculo de pórticos, banderolas y cimentaciones es 

CYPE - Nuevo Metal 3D. Este programa considera un comportamiento elástico y lineal de los 

materiales. Las barras definidas son elementos lineales. Las cargas aplicadas en las barras se 

pueden establecer en cualquier dirección. El programa admite cualquier tipología: uniformes, 

triangulares, trapezoidales, puntuales, momentos e incremento de temperatura diferente en 

caras opuestas. 

 

En los nudos se pueden colocar cargas puntuales, también en cualquier dirección. El tipo de 

nudo que se emplea es totalmente genérico, y se admiten uniones empotradas, articuladas,  

empotradas elásticamente, definidas mediante coeficientes de empotramiento en extremos de 

barra. 

 

Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, empotrado o articulado, o vinculando alguno de sus 

grados de libertad. En los apoyos en los que incide una única barra vertical (según el eje Z) 

permite definir una zapata aislada o un encepado de hormigón armado. Si dicha barra es 

metálica, permite definir una placa de anclaje metálica. 

 

Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. 

Según su origen, se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve. 

A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de combinación con 

diferentes coeficientes de combinación. 

 

Es posible establecer varios estados límite y combinaciones diferentes: 

• Hipótesis simples 

• E.L.U. rotura. Hormigón 

• E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones 

• Tensiones sobre el Terreno (Tensiones admisibles) 

• Desplazamientos 

• E.L.U. rotura. Acero (Laminado y armado) 

• E.L.U. rotura. Acero (Conformado) 

• E.L.U. rotura. Madera 

Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y coeficientes, 

según el material, uso y norma de aplicación. 

 

A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de la 

estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la matriz de 

desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez por métodos 

frontales. Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las 

combinaciones para todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de los 

esfuerzos en los extremos de las barras y las cargas aplicadas en las mismas. 

 

Para cada material, uso y norma, seleccionando se genera de forma automática todas las 

combinaciones para todos los estados. 

 

4 Acciones de cálculo 
Las acciones de cálculo utilizadas para el cálculo son el peso propio y las cargas indicadas en 

la UNE 135311 (viento y variación de temperatura). Estas últimas se trasfieren a las 

estructuras principales de acero mediante perfiles IPN180. 

 

Las cargas que actúan sobre los perfiles de soporte están determinadas dividiendo la carga 

total que actúa sobre los paneles por el número de soportes. 

 

Pórticos: 

Las acciones hacen referencia al panel C-25_16_N, que es el que tiene dimensiones mayores. 

• Carga vertical:   P = 0.201 kN/m 

• Carga horizontal:   V = 2.375 kN/m 
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Banderolas: 

Banderola c-25_03_N 
Peso propio panel:    
pp = 12.7 kg/m2   
Accion del viento    
V0 = 1500 N/m2   
      
Dimensiones panel (m)   
b= 3.5 m   
h= 4.05 m   
hs= 1 m   
      
Acciones totales:    
Pt = 1.800 kN   
Vt = 21.263 kN   
      
Acciones por soportes   
nº sup. = 3    
      
Pi = 0.148 kN/m   
Vi = 1.750 kN/m   
 

 

Banderola c-25_09_N 
Peso propio panel:    
pp = 12.7 kg/m2   
Accion del viento    
V0 = 1500 N/m2   
      
Dimensiones panel (m)   
b= 4 m   
h= 4 m   
hs= 0.875 m   
      
Acciones totales:    
Pt = 2.032 kN   
Vt = 24.000 kN   
      
Acciones por soportes   
nº sup. = 3    
      
Pi = 0.169 kN/m   
Vi = 2.000 kN/m   
 

 

Banderola c-25_12_N 
Peso propio panel:   
pp = 12.7 kg/m2  
Accion del viento   
V0 = 1500 N/m2  
     
Dimensiones panel (m)  
b= 3 m  
h= 4.05 m  
hs= 1 m  
     
Acciones totales:   
Pt = 1.543 kN  
Vt = 18.225 kN  
     
Acciones por soportes  
nº sup. = 3   
     
Pi = 0.127 kN/m  
Vi = 1.500 kN/m  
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5 Pórticos 

Listados 

Nombre Obra: Portico9.4x23.5 Fecha:28/01/09 
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1.- DATOS DE OBRA 

 

1.1.- Normas consideradas 

 

Cimentación: EHE-98 

Hormigón: EHE-98 

Aceros laminados y armados: EA-95 (MV103) 

1.2.- Estados límite 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón EHE 

Control de la ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones EHE 

Control de la ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Acero laminado ELU (a) 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

 Con coeficientes de combinación 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 

 

 Sin coeficientes de combinación 
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

 

 

Donde: 

 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98 

 

Situación 1: Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q) 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q) 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Viento (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Nieve (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Sismo (A)     
 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 

obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 

con el 0 % de los de la otra. 
 

 E.L.U. de rotura. Acero laminado: EA-95 (MV103) 
 

Situación 1: Norma UNE 13511 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 
1.00 1.33 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.33 1.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 1.00 1.00 
 

 Tensiones sobre el terreno 
 Desplazamientos 

 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 
 

Favorable Desfavorable 

Carga 

permanente (G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 
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2.1.1.- Nudos 

 

Referencias: 

 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 

 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

 

Nudos 

Coordenadas Vinculación exterior 
Referencia X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 

Δx 

 

Δy 

 

Δz 

 

θx 

 

θy 

 

θz 

 

Vinculación interior 

N1 -3.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 -3.750 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N3 19.750 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N4 19.750 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N5 7.200 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N6 8.800 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N7 10.400 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N8 12.000 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N9 5.600 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N10 4.000 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N11 4.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N12 5.600 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N13 7.200 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N14 8.800 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N15 10.400 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N16 12.000 0.000 8.000 - - - - - - Empotrado 

N17 4.000 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 

N18 5.600 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 

N19 7.200 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 

N20 8.800 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 

N21 10.400 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 

N22 12.000 0.000 12.625 - - - - - - Empotrado 
 

 

2.1.2.- Barras 

 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

 

Referencias: 

 

E: Módulo de elasticidad 

G: Módulo de cortadura 

σe: Límite elástico 

α·t: Coeficiente de dilatación 

γ: peso específico 

 

Materiales utilizados 

Material 
E 

(GPa) 

G 

(GPa) 

σe 

(GPa) 

α·t 

(m/m°C) 

γ 

(kN/m³) 

Acero (S275) 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01 
 

 

2.1.2.2.- Descripción 

 

Referencias: 

 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

Descripción 

Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 

Material Perfil(Serie) Longitud 

(m) 

βxy 

 

βxz 

 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 
N1/N2 N1/N2 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 9.50 2.00 2.00 - - 

N2/N10 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 7.75 2.00 2.00 - - 

N10/N9 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N9/N5 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N5/N6 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N6/N7 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N7/N8 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N8/N3 N2/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 7.75 2.00 2.00 - - 

N4/N3 N4/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 9.50 2.00 2.00 - - 

N11/N10 N11/N10 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N10/N17 N10/N17 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 

N12/N9 N12/N9 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N9/N18 N9/N18 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 

N13/N5 N13/N5 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N5/N19 N5/N19 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 

N14/N6 N14/N6 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N6/N20 N6/N20 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 

N15/N7 N15/N7 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N7/N21 N7/N21 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 

N16/N8 N16/N8 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.50 1.00 1.00 - - 

N8/N22 N8/N22 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 3.13 1.00 1.00 - - 
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Perfil: edt_CC, Perfil simple  

 

Lz = 500 mm 

Ly = 400 mm 

Sp = 25 mm 

 

Material: Acero (S275)  

 

 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

 

Referencias: 

 

A: Sección 

Iyy: Inercia flexión Iyy 

Izz: Inercia flexión Izz 

Ixx: Inercia torsión 

 

Tipos de pieza 

Tipo Piezas 

1 N1/N2, N2/N3 y N4/N3 

2 N11/N10, N10/N17, N12/N9, N9/N18, N13/N5, N5/N19, N14/N6, N6/N20, N15/N7, N7/N21, 

N16/N8 y N8/N22 
 

 

Características mecánicas 

Tipo Material Descripción 
A 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

Ixx 

(cm4) 

1 Acero (S275) edt_CC, Perfil simple, (edt_CC) 408.53 140604.87 99269.86 191935.76 

2 Acero (S275) IPN-180, Perfil simple, (IPN) 27.90 1450.00 81.30 10.30 
 

 

Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 

mismas. 

 

 

 

 

2.2.- Cargas 

 

2.2.1.- Barras 

 

Referencias: 

 

'P1', 'P2': 

 

 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores 
o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

 

'L1', 'L2': 

 

 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

 

Unidades: 

 

 Cargas puntuales: kN 
 Momentos puntuales: kN·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 

 

Barras 

Valores Posición Dirección 
Barra Hipótesis Tipo 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N1/N2 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N1/N2 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N2/N10 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N10 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N2/N10 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N10/N9 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N9 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N10/N9 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N9/N5 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N5 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N9/N5 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
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N5/N6 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N6 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N5/N6 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N6/N7 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N7 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N6/N7 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N7/N8 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N8 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N7/N8 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N8/N3 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N3 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N8/N3 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N4/N3 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N3 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N4/N3 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N11/N10 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N10 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N10 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N10/N17 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N17 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N17 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N12/N9 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N9 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N9 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N9/N18 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N18 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N18 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N13/N5 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N5 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N5 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N5/N19 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N19 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N19 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N14/N6 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N6 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N6 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N6/N20 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N20 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N20 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N15/N7 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N7 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N7 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N7/N21 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N21 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N7/N21 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N16/N8 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N8 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N8 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

N8/N22 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N22 G 1 Uniforme 0.201 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N22 V 1 Uniforme 2.375 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 

 

2.3.- Resultados 

 

2.3.1.- Nudos 

 

2.3.1.1.- Reacciones 

 

Referencias: 

 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.1.1.- Hipótesis 

 

Reacciones en los nudos, por hipótesis 

Reacciones en ejes globales 

Referencia Descripción Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 

Rz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N1 Carga permanente 20.988 0.000 69.834 0.000 65.598 0.000 

 G 1 2.016 0.000 2.789 0.000 6.301 0.000 

 T (1) 4.510 0.000 0.000 0.000 33.266 0.000 

 T (2) -4.510 0.000 0.000 0.000 -33.266 0.000 

 V 1 0.000 32.953 0.000 -339.829 0.000 72.100 

N4 Carga permanente -20.988 0.000 69.834 0.000 -65.598 0.000 

 G 1 -2.016 0.000 2.789 0.000 -6.301 0.000 

 T (1) -4.510 0.000 0.000 0.000 -33.266 0.000 

 T (2) 4.510 0.000 0.000 0.000 33.266 0.000 

 V 1 0.000 32.953 0.000 -339.829 0.000 -72.100 
 

 

2.3.1.1.2.- Envolventes 

 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Referencia 
Tipo Descripción 

Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 

Rz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N1 Hormigón Valor mínimo de la envolvente 15.788 0.000 72.623 -543.727 18.674 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 41.721 52.725 108.934 0.000 161.074 115.360 

 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 18.494 0.000 72.623 -339.829 38.633 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 27.513 32.953 72.623 0.000 105.165 72.100 

N4 Hormigón Valor mínimo de la envolvente -41.721 0.000 72.623 -543.727 -161.074 -115.360 

  Valor máximo de la envolvente -15.788 52.725 108.934 0.000 -18.674 0.000 

 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -27.513 0.000 72.623 -339.829 -105.165 -72.100 

  Valor máximo de la envolvente -18.494 32.953 72.623 0.000 -38.633 0.000 

 

 

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 

estado límite de equilibrio en la cimentación. 
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2.3.2.- Barras 

2.3.2.1.- Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 

Mt: Momento torsor (kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 

la máxima resistencia de la sección. 

 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 

 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 

cumple que η ≤ 100 %. 
 

Comprobación de resistencia 

Esfuerzos pésimos 

Barra 
Tensión 

(MPa) 

η 

(%) 

 

Posición 

(m) 
N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

Origen Estado 

N1/N2 128.539 46.70 0.000 -96.588 -36.593 -49.430 -108.150 -509.744 -139.869 GV Cumple 

N2/N10 77.835 28.28 7.750 -24.597 24.411 -49.430 40.162 274.930 -132.553 GV Cumple 

N10/N9 91.909 33.39 1.600 -24.597 15.158 -32.953 26.774 327.655 -162.161 GV Cumple 

N9/N5 99.297 36.07 1.600 -24.597 5.905 -16.477 13.387 354.018 -176.966 GV Cumple 

N5/N6 99.482 36.14 0.800 -24.597 0.000 0.000 0.000 354.018 -178.305 GV Cumple 

N6/N7 99.297 36.07 0.000 -24.597 -5.905 16.477 -13.387 354.018 -176.966 GV Cumple 

N7/N8 91.909 33.39 0.000 -24.597 -15.158 32.953 -26.774 327.655 -162.161 GV Cumple 

N8/N3 77.835 28.28 0.000 -24.597 -24.411 49.430 -40.162 274.930 -132.553 GV Cumple 

N4/N3 128.539 46.70 0.000 -96.588 36.593 -49.430 108.150 -509.744 139.869 GV Cumple 

N11/N10 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N10/N17 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

N12/N9 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N9/N18 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

N13/N5 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N5/N19 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

N14/N6 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N6/N20 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

N15/N7 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N7/N21 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

N16/N8 25.173 9.15 1.500 0.830 0.000 5.344 0.000 -4.008 0.000 GV Cumple 

N8/N22 111.786 40.61 0.000 -1.728 0.000 -11.133 0.000 -17.395 0.000 GV Cumple 

 

 

2.3.2.2.- Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el 

valor pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 

extremos del grupo de flecha. 

 

Flechas 

Flecha máxima absoluta xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 

Flecha activa relativa xz 
Grupo 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

5.938 2.92 4.156 7.28 3.563 1.41 4.156 7.28 N1/N2 
5.938 L/(>1000) 4.156 L/(>1000) 2.969 L/(>1000) 4.156 L/(>1000) 

11.750 29.19 11.750 40.04 11.750 6.47 11.750 40.04 N2/N3 
11.750 L/805.2 11.750 L/587.0 11.750 L/(>1000) 11.750 L/587.0 

5.938 2.92 4.156 7.28 3.563 1.41 4.156 7.28 N4/N3 
5.938 L/(>1000) 4.156 L/(>1000) 2.969 L/(>1000) 4.156 L/(>1000) 

0.375 0.00 0.938 0.07 0.750 0.00 0.938 0.07 N11/N10 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

1.953 0.00 1.172 1.46 1.758 0.00 1.172 1.46 N10/N17 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 

0.938 0.00 0.938 0.07 0.938 0.00 0.938 0.07 N12/N9 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

1.758 0.00 1.172 1.46 1.367 0.00 1.172 1.46 N9/N18 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 

0.750 0.00 0.938 0.07 0.750 0.00 0.938 0.07 N13/N5 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

1.953 0.00 1.172 1.46 1.563 0.00 1.172 1.46 N5/N19 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 

0.750 0.00 0.938 0.07 0.375 0.00 0.938 0.07 N14/N6 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

2.734 0.00 1.172 1.46 0.977 0.00 1.172 1.46 N6/N20 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 

0.563 0.00 0.938 0.07 1.313 0.00 0.938 0.07 N15/N7 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

2.734 0.00 1.172 1.46 1.563 0.00 1.172 1.46 N7/N21 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 

0.750 0.00 0.938 0.07 0.375 0.00 0.938 0.07 N16/N8 
- L/(>1000) 0.938 L/(>1000) - L/(>1000) 0.938 L/(>1000) 

2.734 0.00 1.172 1.46 1.563 0.00 1.172 1.46 N8/N22 
- L/(>1000) 1.172 L/(>1000) - L/(>1000) 1.172 L/(>1000) 
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2.4.- Placas de anclaje 

 
2.4.1.- Descripción 

 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1,N4 
Ancho X: 800 mm 

Ancho Y: 900 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(250x55x15.0) 

Paralelos Y: 2(250x55x15.0) 

16Ø25 mm L=80 cm 

Prolongación recta 

 

2.4.2.- Comprobación de las placas de anclaje 

 

Referencia: N1 

 -Placa base:  Ancho X: 800 mm Ancho Y: 900 mm Espesor: 35 mm 

 -Pernos:  16Ø25 mm L=80 cm Prolongación recta 

 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 156 mm  

Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 90 mm  

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  Máximo: 50    

-Paralelos a X:   Calculado: 37   Cumple 

-Paralelos a Y:   Calculado: 37   Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 80 cm  

Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

-Tracción:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 125.37 kN  

Cumple 

-Cortante:   Máximo: 135.13 kN 
Calculado: 25.88 kN  

Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 162.35 kN  

Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 196.37 kN 
Calculado: 123.57 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 499.918 MPa 
Calculado: 265.185 MPa  

Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 481.72 kN 
Calculado: 24.46 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 275.269 MPa   

-Derecha:   Calculado: 45.8211 MPa  Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 57.533 MPa  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 91.2473 MPa  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 137.995 MPa  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250   

 

-Derecha:   Calculado: 26807.2   Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 23763.1   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 12890.4   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 7863.85   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 275.269 MPa 
Calculado: 103.41 MPa  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: N4 

 -Placa base:  Ancho X: 800 mm Ancho Y: 900 mm Espesor: 35 mm 

 -Pernos:  16Ø25 mm L=80 cm Prolongación recta 

 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 156 mm  

Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 90 mm  

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  Máximo: 50    

-Paralelos a X:   Calculado: 37   Cumple 

-Paralelos a Y:   Calculado: 37   
Cumple 



12 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 80 cm  

Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

-Tracción:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 125.37 kN  

Cumple 

-Cortante:   Máximo: 135.13 kN 
Calculado: 25.88 kN  

Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 162.35 kN  

Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 196.37 kN 
Calculado: 123.57 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 499.918 MPa 
Calculado: 265.185 MPa  

Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 481.72 kN 
Calculado: 24.46 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 275.269 MPa   

-Derecha:   Calculado: 57.533 MPa  Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 45.8211 MPa  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 91.2473 MPa  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 137.995 MPa  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250   

 

-Derecha:   Calculado: 23763.1   Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 26807.2   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 12890.4   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 7863.85   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 275.269 MPa 
Calculado: 103.41 MPa  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

3.- CIMENTACIÓN 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

 

3.1.1.- Descripción 

 

Referencias Geometría Armado 

N1 y N4 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 400.0 cm 

Ancho zapata Y: 280.0 cm 

Sup X: 9Ø16 c/ 30 

Sup Y: 13Ø16 c/ 30 

Inf X: 9Ø20 c/ 30 
 

 

 

 

3.1.2.- Comprobación 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 400 x 280 x 90 

Armados: Xi:Ø20 c/ 30 Yi:Ø20 c/ 30 Xs:Ø16 c/ 30 Ys:Ø16 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros   

  

-Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0511101 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.139891 MPa  

Cumple 

Flexión en la zapata:    

-En dirección X:   Momento: 395.11 kN·m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 94.42 kN·m  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
  

  

-En dirección X:   Reserva seguridad: 8.2 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 187.6 %  Cumple 

Deslizamiento de la zapata:  
-Situación persistente:   
Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. 

Calavera  4ª edición  ed  INTEMAC  2000     
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.47   

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 6000.09 kN/m² 
Calculado: 44.3412 kN/m²  

Cumple 

Cortante en la zapata:    

-En dirección X:   Cortante: 270.56 kN  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 51.01 kN  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm  

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
-N1:    

Mínimo: 80 cm 
Calculado: 81 cm  

Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Criterio de CYPE Ingenieros   Mínimo: 0.0018   

 

-En dirección X:   Calculado: 0.002   Cumple 

-En dirección Y:   Calculado: 0.002   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98)   

  

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.0012   

Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012   

Cumple 
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-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Mínimo: 12 mm  

 

-Parrilla inferior:   Calculado: 20 mm  Cumple 

-Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Máximo: 30 cm  

 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.

ed  INTEMAC  1991   Mínimo: 10 cm  
 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.

INTEMAC  1991   
  

-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 22 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

Referencia: N4 

Dimensiones: 400 x 280 x 90 

Armados: Xi:Ø20 c/ 30 Yi:Ø20 c/ 30 Xs:Ø16 c/ 30 Ys:Ø16 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros   

  

-Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0511101 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.0533664 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.139891 MPa  

Cumple 

Flexión en la zapata:    

-En dirección X:   Momento: 395.11 kN·m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 94.42 kN·m  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
  

  

-En dirección X:   Reserva seguridad: 8.2 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 187.6 %  Cumple 

Deslizamiento de la zapata:  
-Situación persistente:   
Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. 

Calavera  4ª edición  ed  INTEMAC  2000     
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.47   

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 6000.09 kN/m² 
Calculado: 44.3412 kN/m²  

Cumple 

Cortante en la zapata:    

-En dirección X:   Cortante: 270.56 kN  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 51.01 kN  Cumple 

Canto mínimo:  
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm  

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
-N4:    

Mínimo: 80 cm 
Calculado: 81 cm  

Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Criterio de CYPE Ingenieros   Mínimo: 0.0018   

 

-En dirección X:   Calculado: 0.002   Cumple 

-En dirección Y:   Calculado: 0.002   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98)   

  

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.0012   

Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0012   

Cumple 

-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Mínimo: 12 mm  

 

-Parrilla inferior:   Calculado: 20 mm  Cumple 

-Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 
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Separación máxima entre barras:  
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Máximo: 30 cm  

 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.

ed  INTEMAC  1991   Mínimo: 10 cm  
 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.

INTEMAC  1991   
  

-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 22 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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6 Banderolas 

Listados 

Nombre Obra: Banderola Fecha:28/01/09 

 Banderola9.4x6.5  

 

ÍNDICE 
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1.2.1.- Situaciones de proyecto ......................................................................   
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1.- DATOS DE OBRA 

 

1.1.- Normas consideradas 

 

Cimentación: EHE-98 

Hormigón: EHE-98 

Aceros laminados y armados: EA-95 (MV103) 

1.2.- Estados límite 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón EHE 

Control de la ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones EHE 

Control de la ejecución: Normal 
E.L.U. de rotura. Acero laminado ELU (a) 

Tensiones sobre el terreno Acciones características 

Desplazamientos Acciones características 

 

1.2.1.- Situaciones de proyecto 

 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

 

 Con coeficientes de combinación 
 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 

 

 Sin coeficientes de combinación 
 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

 

 

Donde: 

 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 

ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 (i > 1) 
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Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

 

 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98 

 

Situación 1: Persistente o transitoria con una sola acción variable (Q) 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Sismo (A)     
 

Situación 2: Persistente o transitoria con dos o más acciones variables (Q) 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

 
 

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 
1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Viento (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Nieve (Q) 0.00 1.60 0.90 0.90 

Sismo (A)     
 

 

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones 

obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán 

con el 0 % de los de la otra. 
 

 E.L.U. de rotura. Acero laminado: EA-95 (MV103) 
 

Situación 1: Norma UNE 13511 

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ) 

Coeficientes de combinación (ψ) 

  

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 

Carga 

permanente (G) 
1.00 1.33 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.33 1.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 1.00 1.00 

Sismo (A)     
 

 Tensiones sobre el terreno 

 Desplazamientos 
 

Situación 1: Acciones variables  

Coeficientes parciales de 

seguridad (γ)  

Favorable Desfavorable 

Carga 

permanente (G) 
1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   
 

 

2.- ESTRUCTURA 

2.1.- Geometría 

 
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

Δx, Δy, Δz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales. 
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Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

 

Nudos 

Coordenadas Vinculación exterior 

Referencia X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 

Δx 

 

Δy 

 

Δz 

 

θx 

 

θy 

 

θz 

 

Vinculación interior 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N2 0.000 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N3 6.100 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N4 6.500 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N5 4.500 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N6 2.900 0.000 9.500 - - - - - - Empotrado 

N7 2.900 0.000 8.250 - - - - - - Empotrado 

N8 4.500 0.000 8.250 - - - - - - Empotrado 

N9 6.100 0.000 8.250 - - - - - - Empotrado 

N10 2.900 0.000 12.300 - - - - - - Empotrado 

N11 4.500 0.000 12.300 - - - - - - Empotrado 

N12 6.100 0.000 12.300 - - - - - - Empotrado 
 

 

2.1.2.- Barras 

2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Referencias: 

E: Módulo de elasticidad 

G: Módulo de cortadura 

σe: Límite elástico 

α·t: Coeficiente de dilatación 

γ: peso específico 

 

Materiales utilizados 

Material 
E 

(GPa) 

G 

(GPa) 

σe 

(GPa) 

 

α·t 

(m/m°C) 

 

γ 

(kN/m³) 

 

Acero (S275) 206.01 79.23 0.28 1.2e-005 77.01 
 

 

2.1.2.2.- Descripción 

 

Referencias: 

 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

Descripción 

Barra 

(Ni/Nf) 

Pieza 

(Ni/Nf) 
Material Perfil(Serie) 

Longitud 

(m) 

βxy 

 

βxz 

 

LbSup. 

(m) 

LbInf. 

(m) 

N1/N2 N1/N2 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 9.50 2.00 2.00 - - 

N7/N6 N7/N6 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.25 1.00 1.00 - - 

N6/N10 N6/N10 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 2.80 1.00 1.00 - - 

N8/N5 N8/N5 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.25 1.00 1.00 - - 

N5/N11 N5/N11 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 2.80 1.00 1.00 - - 

N9/N3 N9/N3 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 1.25 1.00 1.00 - - 

N3/N12 N3/N12 Acero (S275) IPN-180 (IPN) 2.80 1.00 1.00 - - 

N2/N6 N2/N6 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 2.90 2.00 2.00 - - 

N6/N5 N6/N5 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N5/N3 N5/N3 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 1.60 2.00 2.00 - - 

N3/N4 N3/N4 Acero (S275) edt_CC (edt_CC) 0.40 2.00 2.00 - - 
 

 

 

 

Perfil: edt_CC, Perfil simple  

 

Lz = 500 mm 

Ly = 400 mm 

Sp = 25 mm 

 

Material: Acero (S275)  

 

 

 

2.1.2.3.- Características mecánicas 

Referencias: 

A: Sección 

Iyy: Inercia flexión Iyy 

Izz: Inercia flexión Izz 

Ixx: Inercia torsión 

 

Tipos de pieza 

Tipo Piezas 

1 N1/N2, N2/N6, N6/N5, N5/N3 y N3/N4 

2 N7/N6, N6/N10, N8/N5, N5/N11, N9/N3 y N3/N12 
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Características mecánicas 

Tipo Material Descripción 
A 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

Ixx 

(cm4) 

1 Acero (S275) edt_CC, Perfil simple, (edt_CC) 408.53 140604.87 99269.86 191935.76 

2 Acero (S275) IPN-180, Perfil simple, (IPN) 27.90 1450.00 81.30 10.30 
 

 

Nota: Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las 

mismas. 

2.2.- Cargas 

 

2.2.1.- Barras 

 

Referencias: 

 

'P1', 'P2': 

 

 Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 
 Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el 
valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
 Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
 Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores 
o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

 

'L1', 'L2': 

 

 Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
 Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra 
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

 

Unidades: 

 

 Cargas puntuales: kN 
 Momentos puntuales: kN·m. 
 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
 Incrementos de temperatura: °C. 

 

 

 

 

 

 

Barras 

Valores Posición Dirección 
Barra Hipótesis Tipo 

P1 P2 
L1 

(m) 

L2 

(m) 
Ejes X Y Z 

N1/N2 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N2 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N1/N2 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N7/N6 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N6 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N6 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N6/N10 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N10 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N10 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N8/N5 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N5 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N5 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N5/N11 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N11 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N11 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N9/N3 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N3 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N3 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N12 Carga permanente Uniforme 0.215 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N12 G 1 Uniforme 0.169 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N12 V 1 Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N2/N6 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N2/N6 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N6/N5 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N5 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N6/N5 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N5/N3 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N3 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N5/N3 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
N3/N4 Carga permanente Uniforme 3.146 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 T (1) Temperatura 30.00 30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 

N3/N4 T (2) Temperatura -30.00 -30.00 - - Locales 0.000 0.000 1.000 
 

 

2.3.- Resultados 

2.3.1.- Nudos 

2.3.1.1.- Desplazamientos 

 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

 

2.3.1.1.1.- Envolventes 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Referencia 

Tipo Descripción 
Dx 

(m) 

Dy 

(m) 

Dz 

(m) 

Gx 

(rad) 

Gy 

(rad) 

Gz 

(rad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

  Valor máximo de la envolvente 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0193 -0.0271 -0.0035 0.0000 0.0041 -0.0068 

  Valor máximo de la envolvente 0.0193 0.0000 0.0034 0.0044 0.0041 0.0000 

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0171 -0.0728 -0.0326 0.0000 0.0050 -0.0078 

  Valor máximo de la envolvente 0.0215 0.0000 -0.0257 0.0050 0.0050 0.0000 

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0170 -0.0759 -0.0346 0.0000 0.0050 -0.0078 

  Valor máximo de la envolvente 0.0216 0.0000 -0.0277 0.0050 0.0050 0.0000 

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0177 -0.0604 -0.0245 0.0000 0.0050 -0.0077 

  Valor máximo de la envolvente 0.0209 0.0000 -0.0177 0.0049 0.0050 0.0000 

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0183 -0.0482 -0.0166 0.0000 0.0048 -0.0076 

  Valor máximo de la envolvente 0.0203 0.0000 -0.0098 0.0048 0.0048 0.0000 

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0122 -0.0424 -0.0166 0.0000 0.0048 -0.0076 

  Valor máximo de la envolvente 0.0143 0.0000 -0.0098 0.0045 0.0048 0.0000 

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0114 -0.0545 -0.0245 0.0000 0.0050 -0.0077 

  Valor máximo de la envolvente 0.0147 0.0000 -0.0177 0.0047 0.0050 0.0000 

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0108 -0.0668 -0.0326 0.0000 0.0050 -0.0078 

  Valor máximo de la envolvente 0.0152 0.0000 -0.0257 0.0047 0.0050 0.0000 

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0318 -0.0667 -0.0166 0.0000 0.0048 -0.0076 

  Valor máximo de la envolvente 0.0339 0.0000 -0.0098 0.0072 0.0048 0.0000 

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0316 -0.0794 -0.0245 0.0000 0.0050 -0.0077 

  Valor máximo de la envolvente 0.0349 0.0000 -0.0177 0.0073 0.0050 0.0000 

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.0311 -0.0919 -0.0326 0.0000 0.0050 -0.0078 

  Valor máximo de la envolvente 0.0355 0.0000 -0.0257 0.0074 0.0050 0.0000 

 

 

2.3.1.2.- Reacciones 

 

Referencias: 

 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

2.3.1.2.1.- Envolventes 

 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Combinación Reacciones en ejes globales 
Referencia 

Tipo Descripción Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 

Rz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 
N1 Hormigón Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.000 -399.492 -131.170 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 0.000 38.880 82.500 0.000 -87.447 174.960 

 Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 55.000 -249.682 -87.447 0.000 

  Valor máximo de la envolvente 0.000 24.300 55.000 0.000 -87.447 109.350 

 

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el 

estado límite de equilibrio en la cimentación. 

 

2.3.2.- Barras 

 

2.3.2.1.- Resistencia 

 

Referencias: 

 

N: Esfuerzo axil (kN) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 

Mt: Momento torsor (kN·m) 

My: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (kN·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (kN·m) 

 

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda 

la máxima resistencia de la sección. 

 

Origen de los esfuerzos pésimos: 

 

 G: Sólo gravitatorias 
 GV: Gravitatorias + viento 
 GS: Gravitatorias + sismo 
 GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 

η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 

cumple que η ≤ 100 %. 
 

Comprobación de resistencia 

Esfuerzos pésimos 
Barra 

Tensión 

(MPa) 

η 

(%) 

 

Posición 

(m) 
N 

(kN) 

Vy 

(kN) 

Vz 

(kN) 

Mt 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

Origen Estado 

N1/N2 102.390 37.20 0.000 -73.150 0.000 -36.450 -164.025 -374.524 116.304 GV Cumple 

N7/N6 14.776 5.37 1.250 0.638 0.000 3.750 0.000 -2.344 0.000 GV Cumple 

N6/N10 75.559 27.45 0.000 -1.429 0.000 -8.400 0.000 -11.760 0.000 GV Cumple 

N8/N5 14.776 5.37 1.250 0.638 0.000 3.750 0.000 -2.344 0.000 GV Cumple 

N5/N11 75.559 27.45 0.000 -1.429 0.000 -8.400 0.000 -11.760 0.000 GV Cumple 

N9/N3 14.776 5.37 1.250 0.638 0.000 3.750 0.000 -2.344 0.000 GV Cumple 

N3/N12 75.559 27.45 0.000 -1.429 0.000 -8.400 0.000 -11.760 0.000 GV Cumple 

N2/N6 53.409 19.40 0.000 0.000 33.400 -36.450 28.249 -164.025 116.304 GV Cumple 

N6/N5 18.778 6.82 0.000 0.000 19.198 -24.300 18.832 -58.320 37.038 GV Cumple 

N5/N3 6.550 2.38 0.000 0.000 10.436 -12.150 9.416 -19.440 11.677 GV Cumple 

N3/N4 0.179 0.06 0.000 0.000 1.674 0.000 0.000 0.000 0.335 G Cumple 
 

 

2.3.2.2.- Flechas 

 

Referencias: 
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Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce el 

valor pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 

extremos del grupo de flecha. 

 

Flechas 

Flecha máxima absoluta xy 

Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 

Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 

Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 

Flecha activa relativa xz Grupo 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 

Pos. 

(m) 

Flecha 

(mm) 
4.750 4.82 4.156 5.33 4.156 0.00 4.156 5.33 N1/N2 

4.750 L/(>1000) 4.156 L/(>1000) - L/(>1000) 4.156 L/(>1000) 

0.625 0.00 0.833 0.03 0.625 0.00 0.833 0.03 N7/N6 
- L/(>1000) 0.833 L/(>1000) - L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 

1.200 0.00 1.000 0.79 0.400 0.00 1.000 0.79 N6/N10 
- L/(>1000) 1.000 L/(>1000) - L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 

0.625 0.00 0.833 0.03 0.208 0.00 0.833 0.03 N8/N5 
- L/(>1000) 0.833 L/(>1000) - L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 

1.800 0.00 1.000 0.79 0.200 0.00 1.000 0.79 N5/N11 
- L/(>1000) 1.000 L/(>1000) - L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 

0.417 0.00 0.833 0.03 0.417 0.00 0.833 0.03 N9/N3 
- L/(>1000) 0.833 L/(>1000) - L/(>1000) 0.833 L/(>1000) 

2.000 0.00 1.000 0.79 0.800 0.00 1.000 0.79 N3/N12 
- L/(>1000) 1.000 L/(>1000) - L/(>1000) 1.000 L/(>1000) 

1.243 0.28 1.243 0.27 1.036 0.00 1.243 0.27 N2/N6 
1.243 L/(>1000) 1.243 L/(>1000) - L/(>1000) 1.243 L/(>1000) 

0.800 0.03 0.800 0.03 0.600 0.00 0.800 0.03 N6/N5 
0.800 L/(>1000) 0.800 L/(>1000) - L/(>1000) 0.800 L/(>1000) 

0.600 0.01 0.600 0.01 0.600 0.00 0.600 0.01 N5/N3 
0.600 L/(>1000) 0.600 L/(>1000) - L/(>1000) 0.600 L/(>1000) 

0.200 0.00 0.200 0.00 0.000 0.00 0.200 0.00 N3/N4 
0.200 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 

 

 

2.4.- Placas de anclaje 

 
2.4.1.- Descripción 

 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

N1 
Ancho X: 800 mm 

Ancho Y: 900 mm 

Posición X: Centrada 

Posición Y: Centrada 

Paralelos X: 2(250x55x15.0) 

Paralelos Y: 2(250x55x15.0) 

16Ø25 mm L=80 cm 

Prolongación recta 

 

2.4.2.- Comprobación de las placas de anclaje 

 

Referencia: N1 

 -Placa base:  Ancho X: 800 mm Ancho Y: 900 mm Espesor: 35 mm 

 -Pernos:  16Ø25 mm L=80 cm Prolongación recta 

 -Disposición:  Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 156 mm  

Cumple 

Separación mínima pernos-borde:  
2 diámetros    

Mínimo: 50 mm 
Calculado: 90 mm  

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores:  Máximo: 50    
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-Paralelos a X:   Calculado: 37   Cumple 

-Paralelos a Y:   Calculado: 37   Cumple 

Longitud mínima del perno:  
Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.    

Mínimo: 33 cm 
Calculado: 80 cm  

Cumple 

Anclaje perno en hormigón:    

-Tracción:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 99.18 kN  

Cumple 

-Cortante:   Máximo: 135.13 kN 
Calculado: 35.11 kN  

Cumple 

-Tracción + Cortante:   Máximo: 193.05 kN 
Calculado: 149.34 kN  

Cumple 

Tracción en vástago de pernos:  Máximo: 196.37 kN 
Calculado: 92.1 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos:  Máximo: 499.918 MPa 
Calculado: 221.285 MPa  

Cumple 

Aplastamiento perno en placa:  
Límite del cortante en un perno actuando contra la placa    

Máximo: 481.72 kN 
Calculado: 32.92 kN  

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales:  Máximo: 275.269 MPa   

-Derecha:   Calculado: 45.1727 MPa  Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 36.5738 MPa  Cumple 

-Arriba:   Calculado: 66.3566 MPa  Cumple 

-Abajo:   Calculado: 102.539 MPa  Cumple 

Flecha global equivalente:  
Limitación de la deformabilidad de los vuelos   Mínimo: 250   

 

-Derecha:   Calculado: 28015   Cumple 

-Izquierda:   Calculado: 33124.7   Cumple 

-Arriba:   Calculado: 17630.1   Cumple 

-Abajo:   Calculado: 10808.6   Cumple 

Tensión de Von Mises local:  
Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo    

Máximo: 275.269 MPa 
Calculado: 77.0765 MPa  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
 

3.- CIMENTACIÓN 

 

3.1.- Elementos de cimentación aislados 

 

3.1.1.- Descripción 

 

Referencias Geometría Armado 

N1 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 400.0 cm 

Ancho zapata Y: 280.0 cm 

Sup X: 9Ø16 c/ 30 

Sup Y: 13Ø16 c/ 30 

Inf X: 9Ø20 c/ 30 
 

3.1.2.- Comprobación 

 

Referencia: N1 

Dimensiones: 400 x 280 x 90 

Armados: Xi:Ø20 c/ 30 Yi:Ø20 c/ 30 Xs:Ø16 c/ 30 Ys:Ø16 c/ 30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno:  
Criterio de CYPE Ingenieros   

  

-Tensión media en situaciones persistentes:   Máximo: 0.15 MPa 
Calculado: 0.0348255 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima acc. gravitatorias:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.0436545 MPa  

Cumple 

-Tensión máxima con acc. de viento:   Máximo: 0.187469 MPa 
Calculado: 0.0888786 MPa  

Cumple 

Flexión en la zapata:    

-En dirección X:   Momento: 244.94 kN·m  Cumple 

-En dirección Y:   Momento: 65.05 kN·m  Cumple 

Vuelco de la zapata:  
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
  

  

-En dirección X:   Reserva seguridad: 39.1 %  Cumple 

-En dirección Y:   Reserva seguridad: 361.1 %  Cumple 

Deslizamiento de la zapata:  
-Situación persistente:   
Recomendación del libro 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. 

Calavera  4ª edición  ed  INTEMAC  2000     
Mínimo: 1.5  
Calculado: 5.8   

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata:  
Criterio de CYPE Ingenieros    

Máximo: 6000.09 kN/m² 
Calculado: 33.5502 kN/m²  

Cumple 

Cortante en la zapata:    

-En dirección X:   Cortante: 173.74 kN  Cumple 

-En dirección Y:   Cortante: 34.63 kN  Cumple 
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Canto mínimo:  
Artículo 59.8.1 (norma EHE-98)    

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm  

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación:  
-N1:    

Mínimo: 80 cm 
Calculado: 81 cm  

Cumple 

Cuantía geométrica mínima:  
Criterio de CYPE Ingenieros   Mínimo: 0.0018   

 

-En dirección X:   Calculado: 0.002   Cumple 

-En dirección Y:   Calculado: 0.002   Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión:  
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98)   

  

-Armado inferior dirección X:   Mínimo: 0.0005  
Calculado: 0.0012   

Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0012   

Cumple 

-Armado superior dirección X:   Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0008   

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras:  
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Mínimo: 12 mm  

 

-Parrilla inferior:   Calculado: 20 mm  Cumple 

-Parrilla superior:   Calculado: 16 mm  Cumple 

Separación máxima entre barras:  
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98)   Máximo: 30 cm  

 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Separación mínima entre barras:  
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.

ed  INTEMAC  1991   Mínimo: 10 cm  
 

-Armado inferior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado inferior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección X:   Calculado: 30 cm  Cumple 

-Armado superior dirección Y:   Calculado: 30 cm  Cumple 

Longitud de anclaje:  
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed.

INTEMAC  1991   
  

-Armado inf. dirección X hacia der:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección X hacia izq:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado inf. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia der:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección X hacia izq:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 87 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia arriba:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

-Armado sup. dirección Y hacia abajo:   Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm  

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte del present Annex és exposar les mesures i condicions de disseny que han estat 

tingudes en compte per garantir la seguretat dels usuaris de la via. Els elements que s’han pres en 

consideració son: 

- Disseny geomètric de la via i els seus enllaços 

- Senyalització viària 

- Sistemes de contenció 

- Desviaments provisionals 

No són objecte d’anàlisi en el present projecte, les condicions de planejament o concepció de la 

via donat que són conceptes ja establerts en el estudi informatiu i l’avantprojecte de construcció. 

2. NORMATIVES EMPRADES I CRITERIS GENERALS DE DISSENY 

Les normatives emprades en quant a traçat han estat les següents: 

- orma 3.1 IC (1.999) de Traçat 

- “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones M.O.P 1.967 

- “Recomendaciones para el proyecto de enlaces M.O.P 1.968 

- “Recomendaciones sobre glorietas” (MOPU 1.989) 

- “Criteris generals en el disseny de rotondes” (DGC del DPTOP. 1.992) 

- “Manual de càlcul geomètric de rotondes “ i “Instrucció per al disseny i projecte de 

rotondes (DGC del DPTOP) 

Els criteris de disseny emprats són els següents: 

- S’han adoptat els peralts de la norma de traçat vigent sempre que ha estat possible. 

- El sistema de drenatge que es preveu (cunetes, drens, col·lectors) pretén eliminar 

eficaçment l’aigua de la calçada, evitant la formació de bassals i millorant d’aquesta 

manera les condicions de seguretat en cas de pluja. 

- Per a la redefinició de la senyalització vertical s’han seguit els criteris de la Instrucción 

8.1.-IC “Señalización Vertical” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 

Fomento, aprovada per ordre de 28 de desembre de 1.999 (BOE de 29 de gener de 

2.000), i de el Manual de senyalització interurbana d’orientació (Direcció General de 

Carreteras de la Generalitat de Catalunya, maqueta 2, d’abril de 2.005). 

- En quant a la senyalització horitzontal, s’han projectat les marques vials segons la 

Instrucción 8.2.-IC “Marcas Viales” aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1.987 

(BOE del 4 d’agost i 29 de setembre de 1.987). Les marques vials s’han previst reflectants, 

per a millorar les condicions de visibilitat, especialment durant la circulació nocturna. 

- S’ha coordinat la senyalització horitzontal i vertical disposada. 

- S’han disposat les defenses de la carretera d’acord amb l’Ordre 321/95 T y P de la 

Dirección General de Carreteras del MOPTMA, “Recomendaciones sobre sistemas de 
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contención de vehículos” de 1.995, i tenint en compte l’Ordre Circular 6/01 que modifica 

l’Ordre 321/95, referent a criteris d’ús de sistemes per protecció de motoristes.  

- En el referent a defenses, s’ha tingut en compte l’Ordre Circular 18/04 referent als  criteris 

d’ús de sistemes per a protecció de motoristes. 

- Les barreres de seguretat disposaran dels corresponents captafars, millorant així la 

seguretat de la circulació nocturna. 

- A les obres de fàbrica s’han disposat pretils mixtes, per evitar la caiguda de vehicles. 

- Les afeccions provisionals al trànsit que es derivin de l’execució de les obres aquí 

exposades, la senyalització, l’abalisament i les defenses a establir amb caràcter 

provisional, es regiran per l’establert a la Instrucción 8.3.-IC. “Señalización de obras”, 

aprovada per Ordre Ministerial del 31 d’agost del 1.987 (BOE del 18 de setembre). 

3. DISSENY GEOMÈTRIC 

3.1. Traçat  

La carretera actual té una secció 7/12 de doble sentit de circulació, en alguns trams amb carril de 

vehicles lents a costa de reduir el voral a 1.50m. 

La longitud del tram és de 1,2 km corresponent al tram comprés entre els PK’s 202+500 i 

203+200. El traçat discorre per una orografia molt accidentada. El radi mínim absolut és de 315 m i 

la rampa màxima és del 6.0%. La velocitat de projecte és de 100 km/h. 

Segons la norma 3.1-IC, a aquesta velocitat li correspon un radi mínim de 450 m, tanmateix, hi ha 

un seguit d’alineacions que no arriben a aquest valor, degut a l’orografia, al propi encast de la 

carrera existent i al sobrecost desproporcionat que representaria una definició amb aquest radi 

mínim.  

No obstant això, la majoria d’aquestes alineacions presenten radis compresos entre 400 i 450 m, 

que corresponen a velocitats entre 95 i 100 km/h; seran excepcionals els casos en què s’hagin 

projectat radis inferiors a 400 m. 

A més dels radis mínims existeixen altres aspectes relacionats amb el traçat en planta encara que 

menys importants des del punt de vista funcional, en els quals no poden complir-se els 

requeriments normatius. 

Tant la longitud de l’alineació recta com la relació entre radis consecutius esmentats es justifiquen 

pels condicionaments de traçat que intervenen, especialment la necessitat d’adaptar-se a la 

calçada de la carretera actual. 

Per a una velocitat de projecte de 100 km/h, la rampa màxima és del 4% i la pendent és de 5%, 

però aquests valors es poden incrementar en un u per cent (1%) per tal de disminuir. 

L’ample de mitjana s’ha definit en funció de l’aclarida necessària per motius de visibilitat per a una 

velocitat de 100 km/h. 
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En resum, tot i a causa de la orografia especialment abrupta en aquest tram projectat es donen 

certs incompliments a la Norma 3.1-IC, en tot moment es garanteix la seguretat dels usuaris de la 

via.  

3.2. Enllaços i ramals 

El tram objecte del present projecte constructiu trobem l’enllaç de Coll de Revell. Aquest disseny 

es varia i s’ajusten els ramals d’entrada i sortida. En aquest punt l’encaix presenta certes dificultats 

degut al túnel existent, els ramals construïts, la gasolinera i la complexa orografia de la zona. 

En aquest enllaç que el paràmetre adoptat A=335 és notablement inferior al que exigeix la Norma 

A=500 per percepció visual, degut a les dificultats d’encaix en aquest punt, condicionades pel túnel 

existent, els ramals existents i la gasolinera, en una zona d’orografia complexa. Seccions tipus 

Els elements que composen la secció de plataforma són els següents: 

SECCIÓ AMPLADA 

Calçada amb 2 o 3 carrils 7,00 m / 10,50 m 

Voral interior 1,50 m 

Voral exterior 2,50 m 

Berma en terraplè 0,75 m 

Mitjana Variable segons els trams 

Amplada de la mitjana 

L’ample de mitjana pren un valor de 0,6m en tot el tram. D’aquesta manera s’aconsegueix una 

importat optimització en quan a obra a executar, garantint visibilitat necessària per a una velocitat 

de 100 km/h, juntament amb l’esclarida necessària de vegetació. 

La norma de traçat relaciona l’aclarida lateral amb el radi en planta i pendent longitudinal per 100 

km/h. 

4. MESURES DE SEGURETAT VIAL ADOPTADES 

4.1. Senyalització horitzontal 

En tractar-se d’un projecte de millora i condicionament és necessari projectar tota la senyalització 

horitzontal del tram en estudi. 

La senyalització horitzontal s’ha efectuat d’acord amb la Norma de Carreteres 8.2-IC “Marques 

vials” de 1.987. I s’ha grafiat en el Document nº2 Plànols. 

Els materials constituents compliran allò estipulat en la O.C 325/97 T. 

Per a la confecció del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: 

Delimitació dels carrils de circulació, en el mateix sentit o en sentit contrari. 

- Indicació del límit de la calçada. 

- Reiteració de les zones excloses al trànsit. 

- Reiteració de la senyalització vertical. 
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- Guia dels moviments més adequats. 

Les marques viàries definitives seran totes de color blanc. Les obres componen la preparació de 

les superfícies a pintar, el replanteig i execució de les marques viàries i l’esborrament de les 

marques existents o defectuoses. 

La tipologia de les marques vials és funció de la velocitat màxima permesa en la carretera i de les 

característiques de la secció transversal. 

- Tronc principal de la C-25: velocitat de projecte i velocitat màxima de 100 km/h i calçades 

separades 

- Ramals: velocitat màxima de 60 km/h. 

- Rotondes: velocitat màxima de 30km/h. 

Per augmentar la seguretat en la conducció i servint com avís davant les eventuals variacions de 

trajectòria per somnolència o qualsevol altre falta d’atenció, les línies blanques dels vorals interiors 

i exteriors de l’autovia tindran bandes sonores amb forma de faixes transversals amb ressalts de 

50x150x4 mm separats 200 mm.   

Aquests ressalts del marge exterior es perllongaran fins al nas dels ramals a les vies d’entrada i 

sortida del tronc, amb l’objectiu de que tingui continuïtat longitudinal. 

A continuació presentem  una taula genèrica resum: 

LÍNIA DE VORA DE CALÇADA 

 Voral Tipus Grup 
velocitat 

(km/h) 

amplada voral 

(m) 
Ample (m) 

Autovia 
Esquerra M-2.6 Cont. rugosa 

100 
1,5 0,15 

Dreta M-2.6 Cont. rugosa 2,5 0,15 

Ramals 

unidireccionals 

interior M-2.6 Continua 
60 

1 0,10 

exterior M-2.6 Continua 1,5 a 2,5 0,15 

Ramals  Esquerra M-2.6 Continua 
60 

1,5 0,15 

bidireccionals Dreta M-2.6 Continua 1,5 0,15 

Rotondes 

interior M-2.6 Continua 

30 

1 0,10 

exterior M-2.6 Continua 1,5 0,15 

Dreta M-2.6 Continua 1 0,10 

Al Plec de Condicions es determinen les qualitats de la pintura i de la pel·lícula seca, els assaigs a 

que s´ ha de sotmetre i la granulometria de les microesferes de vidre que s’han de col·locar a la 

pintura per a la reflectància. 

El tipus de pintura a utilitzar a la present obra serà de tipus termoplàstica per les marques vials 

longitudinals i transversals, i de dos components en fred per les inscripcions i zebrats. 

Totes les marques seran reflexives. 

Les fletxes, el símbol de cediu el pas i demés marques vials seran de pintura blanca de les 

dimensions definides als plànols de detall. 
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4.2. Senyalització vertical. 

La senyalització vertical fa referència a les senyals de circulació i cartells d’orientació, localització i 

destí situats tant al marge de la carretera com a sobre de la calçada. 

Per determinar les senyals de circulació necessàries, les seves característiques, així com el punt 

de localització de cadascuna d’elles, s’han seguit el manual elaborat per l’àrea de Tecnologia i 

Sistemes d’informació del departament de Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General 

de Carreteres de la Generalitat, “Manual per la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 

Sènior 2007.1” (data abril de 2007) i en el seu defecte les normes del Ministeri de Foment, en 

concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización Vertical” publicada al Gener de 2000, així com el seu 

catàleg “Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 

Per a la senyalització de les rotondes s’han seguit els “Criteris Generals en el disseny de rotondes” 

de la Direcció General de Carreteres. 

Les característiques tant geomètriques com de control d’accessos permeten considerar el tronc de 

la C-25 com una autovia. 

4.2.1. Limitacions de velocitat. 

Pel que fa referència a limitacions de velocitat s’han tingut en compte els radis mínims de la 

Instrucció 3.1-I.C. “Trazado” publicada al Gener de 2000 i el tipus de via considerat (“Autovia o via 

ràpida” Vprojecte= 100Km/h.). També s’ha considerat la distància de parada definides a la mateixa 

Instrucció 3.1-I.C.: 

Distància de parada: 

A qualsevol secció de la carretera per tots els carrils i a la velocitat de projecte (que s’ha adoptat 

com la màxima permesa per a cada vial), la distància de visibilitat de parada, és al menys la 

distància de parada definida per l’expressió: 

�� � �. ��3,6 � ��254. ��� � �� 
Essent: 

Dp = distància de parada (m). 

V = velocitat  màxima permesa (Km/h) 

f1 = coeficient de fregament longitudinal roda-paviment 

i = inclinació de la rasant (m/m) 

tp = temps de percepció i reacció (s) = 2 s. 

Valor del coeficient f1 

Velocitat (v) (km/h) Valor coeficient f1 (-) 

120 0,291 
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100 0,320 

80 0,348 

70 0,369 

60 0,390 

50 0,411 

40 0,411 

Les principals distàncies de parada que s’han determinat considerant el punt de vista de 

l’observador a 1,10 m d’altura i l’obstacle a 0,20 m del paviment, ambdós a 1,5 m del límit dret de 

la calçada, per tant, si tenim en compte la inclinació longitudinal de la calçada, les distàncies de 

parada que en resulten són: 

DISTÀNCIA DE PARADA (m) 

V (km/h) 40 50 60 70 80 100 120 

i (%)        

-6% 39,16 55,82 76,28 101,32 131,93 206,98 312,09 

-4% 38,29 54,31 73,83 97,53 126,25 196,16 292,53 

-2% 37,51 52,95 71,64 94,16 121,26 186,79 275,87 

0% 36,8 51,73 69,67 91,17 116,85 178,59 261,49 

2% 36,16 50,61 67,9 88,48 112,91 171,35 248,96 

4% 35,57 49,6 66,29 86,06 109,38 164,92 237,94 

6% 35,03 48,67 64,83 83,86 106,2 159,16 228,18 

Es compleix en tot el tram les distàncies mínimes de visibilitat de parada per la velocitat de 

projecte. En els trams on es poden assolir velocitats més grans, s’ha limitat mitjançant 

senyalització vertical a la velocitat màxima per mantenir la distància de parada necessària. 

Els llistats de visibilitat es troben inclosos en l’annex de Traçat. 

Distància de creuament: 

Es defineix com la longitud de la carretera que ha de ser vista pel conductor d’un vehicle que 

pretén travessar l’esmentada carretera, essent: 

 

�� � �. ��3,6  

on V és la velocitat de la via preferent (Km/h) i tc: 

�� � �� � �2. �3 � 1 � ��9,8. �  

Essent: 

tp = temps de percepció i reacció (s) = 2 s. 
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l = longitud del vehicle que travessa en m: 

l = 18 m. vehicles articulats 

l = 10 m. vehicles pesats rígids 

l = 5 m. vehicles lleugers. 

w = amplada del total de carrils (m) 

j = acceleració del vehicle que creua (g): 

j = 0,055 vehicles articulats 

j = 0,075 vehicles pesats rígids 

j = 0,15 vehicles lleugers. 

Pel càlcul de la distancia d’encreuament, s’ha pres com a vehicle tipus un vehicle pesat rígid, ja 

que s’ha considerat com el tipus més llarg que habitualment creuarà les interseccions que hi ha.  

V = 50 km/h  D.c. =  103.76 m. 

Considerant una velocitat de 50 km/h, totes les situacions de creuament a nivell que es donen als 

ramals i vies d’enllaços, compleixen la distancia de creuament necessària que en aquest cas serà 

de 103,76m.  

Al tronc principal no hi ha situacions d’encreuament ja que no es realitza cap a nivell.  

4.2.2. Nivell de reflectància 

Tots els elements (fons, caràcters, símbols fletxes i pictogrames) d’un senyal, cartell o panell 

complementari excepte els de color negre o blau fosc, tindran que ser retrorreflexius en el seu 

color. 

Els nivells mínims de reflectància per senyals i cartells de senyalització venen indicats en la taula 7 

de la Instrucció 8.1-I.C., a saber: 
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CRITERIS PER LA SELECCIÓ DEL NIVELL DE REFLECTANCIA ÒPTIM 

TIPUS DE SENYAL O 

PANELL 

CLAU (Ministerio 

de Fomento) 

ENTORN D' UBICACIÓ DE LA SENYAL O PANELL 

ZONA 

PERIURBANA 

(Travessies, 

circumval·lacions...) 

AUTOPISTA, 

AUTOVIA Y VIA 

RÀPIDA 

CARRETERA 

CONVENCIONAL 

PRINCIPAL 
NO 

PRINCIPAL 

Advertència de perill P-1 a P-50 

Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Prioritat R-1 a R-6 

Prohibició d' entrada R-100 a R-117 

Prohibició o restricció R-300 a R-306 

Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Obligació R-400 a R-417 

Indicacions generals S-1 a S-29 

Indicació de carrils S-50 a S-63 

Indicació de servei S-100 a S-126 

Presenyalització lateral S-200 a S-260 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 

Pòrtics y banderoles S-350 a S-372 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 

Panells laterals d'aproximació Nivell 2 Nivell 2 - - 

Confirmació S-600 a S-630 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 

Poblat S-700 a S-770 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 

Resta  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Panells direccionals  Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 Nivell 2 

Fites Quilomètriques  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Fites d' aresta  

Nivell2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Fites de vèrtex  

Balises cilíndriques  

NOTA:      

(*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la il·luminació ambient dificulti la percepció de la senyal o panell 

i en llocs d' elevada perillositat o entorns complexos (interseccions, glorietes, etc.)  

1 Els nivells de retrorreflectància (R/cd*lux*m2) són els fixats a l’article 701 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3). La determinació del coeficient de retroreflexió ve estipulada a la Norma UNE 

135350 EX. 

Nota (**): Sempre que la il·luminació ambient dificulti la seva percepció a on es consideri convenient reforçar els elements 

de senyalització vertical i en entorns a on conflueixin o divergeixin grans fluxos de tràfic, interseccions, glorietes, etc., tindrà 

que estudiar-se la idoneïtat d’utilitzar el Nivell 3. 

Per a tots els senyals del tronc del codi de circulació seran de nivell de reflectància 2, inclòs les 

fites quilomètriques. Els cartells d´orientació, com són cartells laterals, fletxes de sortida 

immediata, pòrtics i banderoles seran de nivell de reflectància 3. Els cartells i panells 

complementaris, seran de nivell de reflectància 2. 

4.2.3. Criteris d’implantació, posició i materials 

S’ha procurat establir una senyalització clara, uniforme i senzilla, fonamentalment en els enllaços, 

a on el tràfic s’incorpora o surt de la corrent principal, amb l’objecte de que aquests moviments 

siguin fluïts i, sobretot segurs, tot això d’acord amb l’estipulat en la Instrucció 8.1-IC. 
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El gran nombre de cartells projectats respon a la necessitat de donar una informació clara i 

concisa que provoqui una presa de decisió ràpida i segura per part del conductor. 

Tots els senyals han estat dissenyats i situats d’acord amb les normatives indicades referent a 

convergències, divergències, interseccions, glorietes, velocitat màxima, avançaments, etc. 

S’ha de tenir en compte la senyalització en les entrades d’autovia per alguns vehicles als que se li 

prohibeix la circulació com són els agrícoles (R-111), i ciclomotors (R-105). Aquests senyals 

s’hauran de situar abans del nas dels ramals de divergència amb la finalitat de què els vehicles als 

que se li prohibeix l’entrada, puguin desviar la seva trajectòria sense necessitat de fer marxa 

enrere. 

4.3. Abalisament 

A més de la senyalització  horitzontal i vertical s’inclou la definició dels corresponents elements de 

abalisament. Aquests son: 

- Fites quilomètriques 

- Fites d’ aresta i de vèrtex. 

- Captafars “ulls de gat” i en barrera de seguretat 

Per l’estudi dels elements d’abalisament s’ha seguit la “Proposta de criteris d’abalisament” del 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (juny de 

2004). 

4.4. Sistemes de contenció 

Per la determinació dels trams on haurà d’instal·lar-se barrera de seguretat i quin tipus disposar, 

s’han seguit les recomanacions que estableix el Ministeri  de Foment en la publicació 

‘‘Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos’’ que correspon a l’Ordre Circular 

321/95 T i P, i les modificacions de l’O.C. 6/2001 respecte a les barres metàl·liques a carreteres de 

calçades separades i a les carreteres de calçada única i doble sentit de circulació.  També s’ha 

tingut en compte l’ordre circular 18/2004 sobre els criteris d’utilització dels sistemes per a protecció 

de motociclistes. 

El tipus de barrera s’ha escollit depenent de l’element a protegir i de la gravetat de l’accident que 

es produiria al xocar contra aquest. 
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TIPUS DE PERILL 
GRAU 

D’ACCIDENT 
TIPUS DE BARRERA 

NIVELL DE 

PROTECCIÓ 

Pòrtics i banderoles  Greu BMSNC2/120a M 

Viaductes Greu PMC2/10a M 

Passos superiors camins Greu Taulell fusta de pi M 

Protecció piles en passos superiors Greu BMSNC2/120a M 

Separació de calçades (mitjana) Greu 
BHDEJ0/0a 

BHSEJ0/0a 
M 

Terraplens del tronc més alts de 3m Normal BMSNA4/120a L 

Pas damunt O.D. Normal BMSNA4/120a L 

Desmunts (exteriors R<1500m) Normal BMSNA4/120a L 

Cartells senyalització Normal BMSNA4/120a L 

Murs Normal BMSNA4/120a L 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex defineix les obres que es considerin complementàries de l’obra principal.  

Aquestes obres són les següents:  

- Tancament  

- Comunicacions 

2. TANCAMENT 

S’ha projectat un únic tipus de tancament per a aquest tram.  

Es tracta d’una tanca de tancament al llarg de tot el tram, per a evitar possibles accidents, fonamentals 

d’animals que creuen la via.  

El tancament s’ha situat a una distància de 3m d’aresta de la explanació o de les cunetes de coronació de 

desmunt o de peu de terraplè, sempre que existeixi camí de servei, en cas de no existir aquest se situarà a 

8m de les cunetes o aresta de explanació. 

Aquest tancament estarà constituït per un enreixat de 1.5m d’alçada mínima i pals tubulars d’acer, format per 

una malla metàl·lica de simple torsió d’acer amb triple galvanització reforçat (mínim 240 g/m²), filferro de 

diàmetre 2 mm i resistència de 38 - 45 kg/mm². 

La forma i dimensions dels pals i de la malla, així com els detalls de la seva col·locació al costat de les obres 

de passada, estan definits en el document Núm. 2. Plànols.  

Els pals seran d’acer galvanitzat per immersió en calent, amb recobriment mínim de 400 g/m², ambdues 

cares, i tindran un diàmetre de 50mm i un espessor de paret de 1.5 mm. Els pals es remataran amb tap 

metàl·lic no desmuntable. 

La distància entre els pals intermedis serà de 3 m en terreny ondulat i 6 m en terreny pla. La distància entre 

els pals de tensió serà de 24 m. 

La fonamentació dels pals estaran constituïda per massissos de quaranta per quaranta (40 x40) cm i 

cinquanta (50) cm de profunditat com dimensions mínimes, i quedarà totalment enterrada.  

Les portes d’accés s’han associat als camins d’accés i s’han situat en zones on es permeti l’entrada a la 

plataforma de la via d’una forma ràpida. La interdistància màxima entre les portes d’accés és com a mínim de 

1 km. 

3. COMUNICACIONS 

En el present projecte s’inclou la implantació de xarxa de comunicacions al llarg de tota la traça. Aquesta 

consistirà en 12 tubs amb diàmetre de 40mm, que es col·locaran en 3 fileres de 4 tubs, a la zona del voral 

exterior, a 1.10cm de la berma, i sota la capa de sòl seleccionat. Al document de plànols es descriu la seva 

col·locació tant per a obra nova com per a obra existent en voral en terraplè i desmunt, així com en obres de 

fàbrica noves i existent. 

Amb la finalitat de marcar la seva presència, s’implantarà sobre la seva vertical i sota el paviment bituminós la 

cinta de senyalització corresponent. 
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La implantació de la canalització de la xarxa de telecomunicacions es realitzarà aprofitant la calçada existent 

pel costat no desdoblat i pel centre del voral. Addicionalment, en els trams on hagi ampliacions a banda i 

banda o canvis de mà, es disposarà d’una canalització provisional. 

Es col·locaran pericons de registre de 0.7m x 1.4m cada 1.000 metres. 
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1. SERVEIS EXISTENTS 

El present annex té per objecte la localització dels diversos serveis que es puguin veure afectats 

per l’execusió de les obre de desdoblament de la C-25 al seu pas pel Coll del Revell. 

1.1. Treballs desenvolupats per a la localització dels serveis.  

En aquest apartat es detalla l’estudi realitzat dels servis públics o privats existents que podria ser 

motiu de variació o restitució durant l’execució d’aquest projecte. 

La localització dels serveis afectats ha estat possible mitjançant: 

- La informació facilitada per les companyies de serveis que operen a la zona del projecte. 

- Visites a la zona del projecte, identificant cadascun dels serveis. 

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEIS AFECTATS 

Podem trobar varies afectacions al llarg del tram, bàsicament concentrades a la zona del Coll del 

Revell.  

La primera d’aquestes correspon amb la línia aèria de mitja tensió de la companyia elèctrica 

ENDESA. Aquesta línia travessa la zona de projecte tal i com es pot veure en la imatge següent, 

es pot veure clarament en la imatge aèria degut al talla focs que ofereix protecció contraincendis. 

 

Figura 2.1. Imatge aèria del pas de la línea de MT 

L’altra afectació de serveis de la trobem a la zona de la benzinera “Coll del Revell”. En aquest cas 

es veuran afectats tots els serveis que subministren la instal·lació. En aquest cas la zona de 

projecte afectarà les canonades que subministren els serveis d’aigua potable, la baixa tensió (BT) i 

telefonia. 

Aigua potable 

Es veuen afectades una canonada de PVC de 110mm de diàmetre i un tubular de 40mm de 

diàmetre.  

Línia de BT 

- 5 cables de 160mm de diàmetre de PE 
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- 1 cable de BT subterrani 

- Cable de 150mm d’alumini 

Telefonia  

Es veu afectat un tram de cable aeri de telefonia 

Ja per últim cal destacar totes les instal·lacions relatives a la senyalització del tràfic. Bàsicament 

trobem el quadre de càmeres de control del fals túnel i les instal·lacions elèctriques pertinents. 

3. REPOSICIÓ DELS SERVEIS AFECTATS 

Línia aèria de MT: 

En aquest cas no es farà cap tipus d’actuació sobre aquest servei a llarg termini. L’única afectació 

que es pugui preveure serà al llarg de l’execució dels treballs de col·locació de la biga del pas 

superior. En aquest cas es demanarà amb l’antelació suficient els permisos de desconnexió de la 

xarxa en aquest punt. 

Aigua potable: 

Es reposaran les canonades afectades duran l’execució de les obres 

Línia de BT: 

En aquest cas es desplaçaran els pals que puguin afectar les obres i igual que en el cas anterior 

es reposaran les canalitzacions que es vegin afectades per les obres. 

Telefonia 

Aquest servei podrà mantenir les seves instal·lacions ja que no queden directament afectades 

Serveis de senyalització de trànsit 

Aquest serveis no es reposaran ja que la desaparició del fals túnel farà que no sigui necessari per 

al control d’aquest. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 17. Expropiacions Pàgina | 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 17. EXPROPIACIONS 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 17. Expropiacions Pàgina | 3  

 

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

2. MEMÒRIA ................................................................................................................................................... 5 

2.1. ESPLANADA ........................................................................................................................................................ 5 

3. CRITERIS ADOPTATS .................................................................................................................................... 5 

3.1. LÍNEA DE EXPROPIACIÓ .......................................................................................................................................... 5 

3.2. OCUPACIÓ TEMPORAL I SERVITUD DE PAS.................................................................................................................. 8 

3.3. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPIS I TIPUS DE TERRENY .......................................................................................................... 8 

4. VALORACIÓ DE TERRENYS ........................................................................................................................... 8 

4.1. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPIS I TIPUS DE TERRENY .......................................................................................................... 9 

4.2. OCUPACIÓ TEMPORAL .......................................................................................................................................... 9 

4.3. SERVITUD DE PAS ............................................................................................................................................... 10 

5. DADES DE LA PROPIETAT ...........................................................................................................................10 

6. VALORACIÓ ................................................................................................................................................10 



  



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 

202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Annex 17. Expropiacions Pàgina | 5  

 

1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat de aquest annex és el de la tramitació de l’expedient per a l’ocupació dels terrenys que 

es veuran afectats per l’execució de les obres de PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ. MILLORA GENERAL. 

DESDOBLAMENT C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL REVELL. PK 202+300 AL PK 203+500. 

Per altra banda el present annex té l’objectiu de determinar els terrenys que són estrictament 

necessaris per al afectació de la zona de domini públic viari de l’autovia C-25, pretenent garantir la 

seva explotació, també una bona execució de les obres per a tenir com resultat un bon 

funcionament de l’autopista. 

2. MEMÒRIA 

2.1. Esplanada 

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 expropiador 

corresponent al Projecte de Licitació de “PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ. MILLORA GENERAL. 

DESDOBLAMENT C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL REVELL. PK 202+300 AL PK 203+500” 

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. 

La informació cadastral exacta no s’ha pogut obtenir ja que no es disposa de les dades existents 

dels municipis afectats, ni s’ha pogut consultar al Centre de Gestió Cadastral de Barcelona, Girona 

i respectius Ajuntaments. Per aquest motiu es farà una valoració de l’espai a expropiar i del cost 

que significa. 

Les ocupacions temporals i les servituds perpètua de pas es reflexen a part de les expropiacions. 

Conreus de secà, conreus de reg, pinar maderable, improductiu (erm), pastures, fruital de secà i 

reg, hort, arbrat de ribera i mont baix són el tipus de terrenys que s’expropiaran. 

3. CRITERIS ADOPTATS 

3.1. línea de expropiació 

La línia d’expropiació marca el terreny necessari com ocupació permanent per executar l’obra del 

projecte i que passa a ser propietat de l’administració. El terreny expropiat es mesurarà en metres 

quadrats (m2). En cap cas aquest terreny figurarà en les partides d’ocupació temporal  

La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista per a la 

carretera una franja de terreny a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de 
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l’explanació, de 8m d’amplada en les autopistes i les vies preferents i de 3m en les carreteres 

convencionals. 

Als ramals dels enllaços així com vies col·lectores distribuïdores i calçades laterals incloses en la 

concessió de l’autovia, es mantindrà el criteri de la banda de 8m. Ja a la carretera secundària, es 

tindrà en compte els criteris que li siguin propis. 

El domini públic a les obres de fàbrica es trobarà a 8m de la projecció vertical de la estructura 

sobre el terreny. 

L’aresta exterior de l’explanació és la definida per la intersecció dels talussos de terraplè o de 

desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de terraplè o de coronació de 

desmunt, és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural la que la defineix 

Pels ponts s’ha considerat una expropiació d’ 8 m a partir del límit exterior del tauler i una ocupació 

temporal de 25 m a partir del límit exterior del tauler. 

Pels murs en terraplè, s’ha considerat també una expropiació d’1,0 m i una ocupació temporal de 9 

m a partir del peu del mur en el parament exterior. Pels murs en desmunt s’han considerat 3,0 m 

des del límit del talús. 

La línea d’expropiació és grafiada en els plànols parcel·laris amb ratlla discontínua; les parcel·les 

s’han grafiat amb ratlla contínua de color blau marí i les subparcel·les amb ratlla contínua blau cel. 

La superfície d’expropiació s’ha representat amb una trama de color groc, i les àrees de ocupació 

temporal de color taronja.  

Les servituds de pas s’han grafiat igualment amb trama de color groc, si és aèria amb una trama 

ratllada, si és subterrània amb una trama creuada, l'ocupació de temporal és de color taronja. 

Els criteris adoptats per les expropiacions, ocupacions temporals i servituds perpètua de pas pels 

serveis han estat: 

EXPROPIACIONS, SERVITUDS DE PAS I OCUPACIONS TEMPORALS DE SS. AA. 

 Expropiació Servitud de pas 
Ocupació 

temporal 

LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Baixa tensió 

Pal fusta 1x1 = 1 m2   

Riostra 6x1 = 6 m2   

Pal formigó 1x1 = 1 m2   

Castellet 

metàl·lic 
2x2 = 4 m2   

Línia aèria  2 m 6 m 

Línia soterrada  2 m 10 m 

Pericons 2x2 = 4 m2   

Mitja tensió (11kV, 25 kV) Pal formigó 1x1 = 1 m2   
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Castellet 

metàl·lic 
3x3 = 9 m2   

Línia aèria  16 m 6 m 

Línia soterrada  2 m 10 m 

Pericons 2x2 = 4 m2   

Alta tensió (110kV, 220 kV, 380 

kV) 

Castellet 

metàl·lic 

10x10 = 100 

m2   

Línia aèria  Segons el cas 

Segons el 

cas 

Línia soterrada  2 m 10 m 

Pericons 2x2 = 4 m2   

Estacions transf. 
Pfu3, Pfu4 5x3 = 15 m2   

Pfu5 6x3 = 18 m2   

TELEFÒNICA 

 

Pal fusta 1x1 = 1 m2   

Pal formigó 1x1 = 1 m2   

Pericons 2x2 = 4 m2   

Cambres 4x3 = 12 m2   

Línies aèries  2 m 6 m 

Línies 

soterrades 
 2 m 10 m 

Riostra 6x1 = 6 m2   

AIGÜES 

 
Diferents 

diàmetres 
 2 m 6 m 

 Pericons 
1,5x1,5 = 2,25 

m2 
  

GAS 

Alta pressió 
Diferents 

diàmetres 
 3 m 15 m 

Baixa pressió 
Diferents 

diàmetres 
 2 m 10 m 

Respiradors canonades  1x1 = 1 m2   

OLEODUCTE 

Canonades 
Diferents 

diàmetres 
 6 m 10 m 

Respiradors canonades  1x1 = 1 m2   

En el cas de col·locació de torres metàl·liques de mitja tensió s’ha de considerar una superfície de 

30 m x 10 m d’ocupació temporal, destinada a l’acopi i muntatge. 

En el cas de que les franges de servitud perpètua de pas i d’ocupació temporal coincideixin 

s’abonaran cadascuna d’elles per separat, és a dir, s’abonarà tant la servitud de pas com 
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l’ocupació temporal. 

3.2. Ocupació temporal i servitud de pas 

Es fan necessàries les ocupacions temporals i les servituds de pas motivades per canvis de 

serveis i desviament de trànsit. 

La servitud de pas és el terreny necessari (no expropiat) per el manteniment i revisió de les 

instal·lacions. Per aquest concepte l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota 

la vida de la instal·lació. El propietari pot fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada 

tipus de servei. El terreny afectat es mesura en metres quadrats (m2). 

L’ocupació temporal també es mesurarà en metres quadrats (m2) i és el espai necessari (no 

expropiat) per efectuar l’obra principal o per desviar els serveis, tan provisionals com definitius. 

També es contarà en aquest concepte el espai necessari per desmuntar serveis existents. És 

independent de la servitud de pas, i en cap cas es pot restar l’un de l’altre. 

En el cas que es prevegi la reposició d’un servei a la mateixa ubicació original, no s’ha 

comptabilitzat servitud perpètua de pas, per considerar que aquesta ja existeix, el que sí s’ha 

previst és la necessitat d’una ocupació temporal durant les obres de desmantellament i reposició. 

D’acord amb la legislació vigent aquestes superfícies hauran d’ésser ocupades temporalment i 

seran indemnitzades. 

3.3. descripció del municipis i tipus de terreny 

El tram del Projecte, es troba ubicat al terme municipal d’Arbúcies i d’Espinelves. 

Els terrenys afectats son de naturalesa rústica; principalment alzinar, pineda maderable, arbrat de 

ribera, matolls, mont baix, pastura i improductiu, Avet. 

Pel que fa a la qualificació urbanística, tota la traça del projecte transcorre per sòl no urbanitzable. 

4. VALORACIÓ DE TERRENYS 

D’allò que ha quedat reflectit en la descripció dels terrenys afectats es pot donar una valoració 

segons cada tipus d’aprofitament. 

El Projecte transcorre per zones de sòls fora de nuclis urbans, per la qual cosa afecta bàsicament 

a conreus de naturalesa rústica. Igualment, s’han valorat els terrenys corresponents a ubicació 

ocupacions temporals. 

La valoració de béns i drets afectats s’ha de realitzar segons el procediment contingut a la Llei 

d’Expropiació Forçosa i el seu Reglament, i d’acord amb la Llei 6/98 del Règim del Sòl i 

Valoracions on queden establerts els criteris i mètodes a seguir. 

Segons es desprèn de la Llei 6/98, aquests criteris i mètodes depenen del tipus de sòl que es 

tracti: 

– Sòl no urbanitzable (SNU); la valoració es farà amb el mètode de comparació o bé en el 
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cas que això no sigui possible, en funció dels rendiments del terreny. 

– Sòl urbanitzable; en funció del seu valor cadastral, o bé pel mètode residual. 

– Sòl urbà; ídem que el sòl urbanitzable 

Per a valorar les construccions es calcula el cost de construcció a nou, aplicant uns coeficients en 

funció de l’antiguitat i estat de conservació de les mateixes. 

Els preus aplicats son orientatius i el justipreu definitiu es definirà en la tramitació del expedient 

expropiador. 

Para la  valoració de els terrenys no té caràcter vinculant per que no té ràpida ocupació i 

destrucció de les collites pendents :1-3%, per disminució de la rendibilitat de la resta de la finca, a 

conseqüència de la reducció de superfície, amb repercussió sobre el valor de venda i de renda: 

5.20 etc.  

4.1. descripció del municipis i tipus de terreny 

Urbà:  

sistema residencial   18 €/m2. 

urbanitzable    12 €/m2. 

Agrícola: 

Secà     1 €/m2. 

Regadiu    2 €/m2. 

Forestal: 

Bosc     0,60 €/m2. 

Matolls     0,40€ /m2. 

Improductiu, pastures,mont baix  0,40 €/m2. 

Arbrat ribera , pineda  maderable  0,60 €/m2. 

Avet,castanyer,alzinar  0,60 €/m2. 

4.2. Ocupació Temporal  

Per a calcular la indemnització que suposa la imposició de ocupació temporal, se ha considerat un 

percentatge del 4% anual sobre el valor del sòl. 

(4 % anual sobre valor del sòl): 

Urbà 

Sistema residencial   0,72 €/m2 i any 

Urbanitzable    0,48 €/m2 i any 

Agrícola: 
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Secà     0,04€ /m2 i any 

Regadiu    0,08 €/m2 i any 

Forestal: 

Bosc     0,024 €/m2 i any 

matolls     0,016 €/m2 i any 

Improductiu, pastures,mont baix 0,016 €/m2. 

4.3. Servitud de pas  

SERVITUD DE PAS (AÈRIA) 

(20 % del valor del sòl) 

Urbà:  

Sistema residencial   3,60 €/m2. 

Urbanitzable    2,40 €/m2. 

Agrícola: 

Secà     0,20 €/m2. 

Regadiu     0,40 €/m2. 

Forestal 

Bosc     0,12 €/m2 i any 

Matolls     0,08 €/m2 i any 

Improductiu, pastures   0,08 €/m2. 

Arbres ribera i pinar maderable  0,12€ /m2. 

5. DADES DE LA PROPIETAT 

Al final de l’Annex s’adjunta un llistat amb les dades de la propietat, en el que figura la identificació 

cadastral, el número d’ordre, que es correspon amb el dels plànols, i la superfície afectada de 

cadascuna de les parcel·les, tant d’expropiació com d’ocupació temporal . 

6. VALORACIÓ 

De l’aplicació dels valors anteriors, resulta una superfície a expropiar de 31.186,69 m2 resultant 

una valoració de: 

Expropiacions: 28.261,64 m2 x 0,8 €/m2 = 22.609,31 € 

Ocupació Temporal: 2925,05 m2 x 0,344 €/m2 i any = 1006,21 € cada any 

El preu del m2 es correspon amb el preu mig dels preus donats en el punt anterior, ja que es 

desconeix la tipologia dels terrenys expropiats. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 

prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 

Projecte objecte d’aquest estudi: PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. 

DESDOBLAMENT C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL REVELL. PK 202+300 AL PK 203+500, així 

com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 

la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 

Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 

Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 

necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 

conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els 

mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de 

presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat 

Laboral. 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1. TIPOLOGIA DE L’OBRA 

La tipologia d’obra d’aquesta actuació consisteix en resoldre el desdoblament de la C-25 entre el 

PK 202+300 fins al PK 203+500 i l’enllaç amb la carretera GIV-5411. Aquest tram pertany a les 

obres de desdoblament i millora de la C-25 entre Espinelves – Santa Coloma del Farners, les 

quals converteixen la via en una via amb calçades separades per sentit de circulació. 

El plantejament general ha estat el d’aprofitar el corredor actual (1+1) com a calçada sentit Girona 

i construir una nova plataforma independent per a la calçada sentit Vic, separada del corredor 

existent. 

Aquest tram de projecte discorre a través d’una zona d'orografia molt accidentada. Al PK 202+900 

trobem la cota màxima 809,4 m, corresponent a la situació de l’actual túnel del coll del Revell, 

essent aquesta la cota màxima absoluta del tram.  
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Figura 2.1. Orografia accidentada a la zona de projecte 

Condicionada per l’orografia, la C-25 presenta una longitud de túnels i viaductes de 3.725,74m 

(incloent el viaductes de Riudecós i el túnel de Les Comes), que equival al 21,9 % de la longitud 

total del subtram. 

El tram d’estudi del projecte no es una excepció. Actualment trobem un fals túnel de 75m que 

soluciona l’enllaç amb la carretera secundària GIV-5411. Aquest túnel, en les obres de 

desdoblament serà substituït per un pas superior que donarà cabuda als dos sentits de circulació, 

solucionant a la vegada l’enllaç amb la GIV-5411. 

El projecte presenta les següents estructures, agrupades segons la seva tipologia i funció: 

Enllaços: 

Denominació Situació Tipologia 

Coll de Revell p.k.202,9 intersecció 

Pas superior: 

pas superior situació longitud amplada 

Coll del Revell p.k.202+840 32,70 m 10,80 m 

Es projecta una obra de fàbrica d’un pont d’un sol tram de 37.20m de llargada i 10.80m d’amplada. 

La secció definitiva del pont contempla dos carrils de 3.50m cadascun, dos vorals a esquerra i 

dreta del pont de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada costat de 0.50m en tot el tram del 

pont. 

Estructuralment es resol amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada tipus “artesa” de 

2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in situ” de 0.40m de cantell.  
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1 obra de drenatge transversal: 

 

Mur de contenció del terraplè  

Nom del Mur Tipologia 
Costat del 

tronc 
H max Longitud 

M-203.D Mur de 

dames 

Dret 4 122,4 

2.2. Comunicacions 

Carretera - L’accés a l’obra es pot fer per la C-17 des de Barcelona. 

- Des de Lleida per l’A2  

- Per figueres per l’AP-7 

Ferrocarril Hi ha diferents estacions properes a la zona d’obres de la línia Barcelona-

Granollers-Girona-Portbou 

2.3. Subministrament i Serveis 

Aigua   SOREA 

Gas GAS NATURAL 

Electricitat  FECSA/ENDESA. 

Altres  TELEFÒNICA.  

Per més detall i informació veure l’annex de serveis afectats d’aquest projecte, on es detallen els 

serveis existents i les entitats que els gestionen. 

  

TIPOLOGIA H / Ф AMPLE LONGITUD ACTUACIONS

OD 202.3 TUB 1,8 22,8 Prolongació

OD 202.5 TUB 1,8 17,54 Prolongació

OD-PAS DE FAUNA 202.7 CALAIX 2 2,5 32 Prolongació

OD 203.3 TUB CORRUGAT 2,86 6,29+5,80 Prolongació

NOM OD
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2.4. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuació 

Centres d’atenció primària i centres hospitalaris propers a la zona d’obres 

CAP El Remei  

Adreça: Passeig Pla del Remei 10, 08500 - Vic 

Telèfon: 93.883.34.43 

Figura 2.2. Distància del CAP del Remei a Vic fins a la zona de projecte. Distància 20,6km i 24min. 

CAP Santa Eugènia de Berga  

Adreça: C/ de les escoles 1, 08519 – Santa Eugènia de Berga 

Telèfon: 93.885.45.56 

Zona de projecte 
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Figura 2.3. Distància del CAP de Santa Eugènia de Berga  fins a la zona de projecte. Distància 22,1 km i 23min 

CAP Arbúcies 

Adreça: Passeig L’Havana, 17401 - Arbúcies 

Telèfon :97.284.12.08 

Figura 2.4. Distància del CAP d’Arbucies fins a la zona de projecte. Distància 13,6 km i 15min 

Hospital General de Vic 

Adreça: Carrer Francesc Pla “El Vigata”, 08500 - Vic 

Telèfon: 93.889.11.11 

Zona de projecte 

Zona de projecte 
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Figura 2.5 Distància des de l’Hospital General de Vic fins a la zona de projecte. Distància 20,3 km i 22min 

Bombers 

Parc de Bombers de Vic 

Adreça: C-153, Km 1-5 , 05800 - Vic 

Telèfon: 93.885.10.80 

 

Zona de projecte 

Figura 2.6. Distància del Parc de Bombers de Vic fins a la zona de projecte. Distància 20,3 km i 22min 
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2.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) de les obres puja un total de 5.653.022,14 €, el qual es 

troba reflexat al Doc.Núm4. Pressupost del present projecte.  

El import del PEM de l’obra destinat a la Seguretat i Salut puja a una quantitat de 154.047,21 €, 

2.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 52 setmanes (1 any). 

2.7. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla 

Oficial 1a 

Oficial 1a electricista 

Oficial 1a jardiner 

Oficial 1a llenyataire 

Ajudant 

Manobre 

Manobre especialista 

Peó 

Llicenciat 

2.8. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

abalisament de seguretat laboral 

accessoris per a conducció de cables i fibra 

òptica  

acer en barres corrugades 

additius i addicions per a formigons, morters i 

beurades 

adhesius d'aplicació a dues cares 

adobs minerals d'alliberament lent 

adobs minerals sòlids de fons 

altres 

ancoratges especials 

ancoratges per a tesats 

arbres de fulla caduca 

arbusts de fulla caduca 

arbusts de fulla persistent 

arbusts tipus pistacea, phylirea, arbustus i 

similars 

arbusts tipus tamarix sp, cornus sp o similars 

armadures per a micropilons 

bàculs 

banda de protecció 

baranes d'acer 

barreges de cespitoses 

barreres 
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beines per a tesats 

beurades 

bigues prefabricades 

caducifolis a arrel nua 

caducifolis en contenidor 

caducifolis en pa de terra metàl.lic 

ciments 

claus 

conductors de coure de 0,6/1 kv 

coníferes i resinoses 

cupressàcies 

encofrats especials i cindris 

endolls 

esmenes biològiques 

esmenes d'origen sintètic 

estepes  

fagàcies 

filferros 

formigons per a projectar 

formigons sense additius 

ginestes i ginestells 

granulats per a paviments 

granulats per a paviments amb lligants 

hidrocarbonats 

graves 

interruptors i commutadors 

lamines de polietilè drenants 

làmines de polietilè resistents a la intempèrie 

llates 

lligants hidrocarbonats 

llums d'abalisament 

llums d'emergència 

llums industrials amb tubs fluorescents 

materials auxiliars per a encofrats i 

apuntalaments 

materials auxiliars per a pericons de 

canalitzacions 

materials auxiliars per a pous de registre 

materials auxiliars per a prefabricats de 

formigó 

materials auxiliars per a proteccions de vialitat 

materials auxiliars per a tanques exteriors 

materials diversos 

materials especials per a membranes 

materials per a la formació de junts 

materials per a làmines separadores 

materials per a murs prefabricats 

materials per a pericons de canalitzacions 

materials per a pous de registre circulars 

materials per a proteccions d'arbres 

mescles bituminoses contínues en calent 

mescles bituminoses discontínues en calent 

morters amb additius 

neutres 

parts proporcionals d'accessoris per a llums 

d'emergència i senyalització 

parts proporcionals d'accessoris per a llums 

industrials 

parts proporcionals d'accessoris per a 

mecanismes 
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parts proporcionals d'elements especials per a 

elements de connexió a terra 

peces prefabricades de formigó 

peces rectes de formigó per a vorades 

pedres per a formació d'esculleres 

pintura de 2 components 

pintures per a senyalització 

pinus sp 

plafons 

planxes de poliestirè 

planxes i perfils d'acer 

prelloses i llosetes prefabricades 

puntals 

quadres i caixes elèctrics 

salzes arbustius 

saulons 

segellant 

senyals 

senyals i cartells d'alumini extrusionat 

sorres 

tacs i visos 

tanques amb reixat metàl·lic 

taulers 

taulons 

teles metàl·liques i plàstiques 

terres 

terres i substrats per a jardineria 

tot-u 

tubs circulars de formigó 

tubs de formigó per a drenatges 

tubs de fosa dúctil 

tubs de polietilè de densitat alta 

tubs de polietilè per a conducció de cables i 

fibra òptica  

tubs de PVC a pressió 

tubs de PVC per a drenatges 

tubs rígids metàl·lics 

tubs rígids no metàl·lics 

2.9. Maquinària prevista per a executar l'obra 

- Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 

- Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

- Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

- Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

- Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

- Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

- Equip complet de perforació per ancoratge de perns  

- Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 

- 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 

- Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm d'amplària 
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- Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus cat-212 o equivalent 

- Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus cat-235 o equivalent 

- Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent 

- Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 

- Retroexcavadora de 74 hp, tipus cat-428 o equivalent 

- Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 

- Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-9) 

- Motoanivelladora de 125 hp 

- Motoanivelladora de 150 hp 

- Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

- Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

- Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

- Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

- Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

- Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

- Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

- Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

- Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

- Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents) 

- Camió cisterna de 6000 l 

- Camió cisterna de 10000 l 

- Camió grua de 5t 

- Camió grua de 5 t 

- Grua autopropulsada de 12 t 

- Grua autopropulsada de 40 t 

- Grua autopropulsada de 80 t 

- Grua autopropulsada de 100 t 

- Camió amb plataforma 

- Furgoneta de 3500 kg 

- Equip per a execució de junts en fresc de paviment de formigó 

- Vibrador intern de formigó 

- Camió amb bomba de formigonar 

- Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 

- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Estenedora de granulat 

- Estenedora de paviments de formigó 

- Enllestidora de paviments de formigó 
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- Escombradora autopropulsada 

- Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

- Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

- Planta de formigó per a 60 m3/h 

- Equip per a tesat de cables amb cric hidràulic 

- Equip per a injecció de beurada 

- Equip d'ancoratge i injecció per a perns 

- Equip lliscant i utillatge divers per a ancoratge de perns 

- 'jumbo' hidràulic de dos braços per a túnel (jornada de 24 h) 

- 'robot' de gunitat per a túnel (jornada de 24 h) 

- Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, 

segons plec de prescripcions tècniques 

- Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 

- Màquina per a clavar muntants metàl·lics 

- Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 

- Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 

- Maquinària amb encofrat lliscant per a formació de barrera rígida de formigó 

- Regle vibratori per a formigonat de soleres 

- Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

- Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

- Motoserra per a la tala d'arbres 

- Màquina per a doblegar rodó d'acer 

- Cisalla elèctrica 

- Bombí per a proves de canonades 

- Equip d'excavació de pantalles amb cullera, trepant i col·locació de llots tixotròpics 

- Equip per a injeccions profundes amb bomba de pressió alta i carro de perforació per a 

barrines fins a 200 mm 

- Equip de personal i maquinària complet per a  perforació de micropilons i ancoratges, inclòs 

injecció de beurada, compressor, grup electrògen i soldadura elèctrica 

- Esbrossadora de capçal de serra 

- Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

- Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw de potència, amb equip de fresatge i d'una 

amplària de treball 2 a 2,99 m 

- Hidrosembradora muntada sobre camió 

- Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 

- Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 

- Grup electrògen de 200 kVA, amb consums inclosos 

- Grup electrògen de 600 kva, amb consums inclosos 

- Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

- Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 
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- Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

- Equip específic d'accés a coronació per a col·locació de murs prefabricats 

- Aparell de mesura per a proves de càrrega 

3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

3.1. Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada 

faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de 

protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 

instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 

punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades 

en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 

suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 

connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 

l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

Connexió de servei 

- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 

Quadre General 

- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 

caldrà que sigui de 30 mA. 

- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió 

al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 

dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 

neutre). 

- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). Al 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. 
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- Estarà protegida de la intempèrie. 

- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

- Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

Conductors 

- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 

- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 

connexió, retorciments i embetats. 

Quadres secundaris 

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

aïllament. 

- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 

dels equips secundaris per planta és el següent: 

1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

1 Diferencial de 30 A    : 30 mA. 

1 Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 

4 Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 

1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

2 Connexió de corrent 2P    : 16 A. 

1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

Connexions de corrent 

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

de doble aïllament. 

- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

- Es faran servir els següents colors: 

Connexió de 24v: Violeta. 

Connexió de 220 v: Blau. 

Connexió de 380 v: Vermell 
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- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

Maquinària elèctrica 

- Disposarà de connexió a terra. 

- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 

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

Enllumenat provisional 

- El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 

virolla. 

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

inaccessibilitat a les persones. 

Enllumenat portàtil 

- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

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

suport de sustentació. 

3.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 

subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 

col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 

l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 

distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació 

relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 

dialèctric en les zones necessàries. 

3.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 

càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 
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3.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 

risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, 

on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, 

s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 

vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 

adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 

vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 

estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 

diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 

condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 

Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 

els residus inflamables, retalls, etc. 

- Es col·locaran vàlvules 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 influencia 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. 
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- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 

propagació del incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 

mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 

assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 

de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es 

manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en 

consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i 

terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 

grans quantitats d’aplecs, emmagatzematge o concentració d’embalatges o devessalls, han 

de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua 

abundant. 

Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 25 m. 

- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de 

qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no 

excedirà de 15 m. 

- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 

fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 

localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i 

ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un 

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 

detallen tot seguit: 
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4.1. Serveis higiènics 

Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones.  

Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 

25 persones.  

Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 

d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

4.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

4.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 

treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 

rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 

comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

4.4. Local de descans 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament 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 haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 

4.5. Local d’assistència a accidentats 

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 i situats 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 
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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 50 treballadors, 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. 

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 

custodiada per l’encarregat. 

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 llei 31/95. 

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 

Desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, o cotó hidròfil, benes, o esparadrap,  apòsits 

adhesius, estisores, pinces, guants d’un sol ús. 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 

material utilitzat o caducat. 
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Figura 4.1. Ubicació de la zona de salubritat i confort 

5. ÀREES AUXILIARS 

5.1. 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 rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 

plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible, es disposarà de baranes laterals reglamentàries 

d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
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La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’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. 

5.2. Tallers 

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 rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 

restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 

de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 

plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 

de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 

horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà 

de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en 

previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la 

sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 

perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant 

argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’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. 
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5.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-

màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips 

inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 

mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 

respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 

treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 

qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

6. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 

del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte 

de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats 

aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de 

l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 

les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 

prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 

prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment 

de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
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Figura 6.1 Zona d’acopi de residus fins ser portats a l’abocador 

7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 

Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials 

emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als 

treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 

correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, 

per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels 

treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 

s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als 

nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en 

el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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7.1. Manipulació 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 

d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les 

mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 

treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

- Amiant. 

- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

- Sílice. 

- Vinil. 

- Urea formol. 

- Ciment. 

- Soroll. 

- Radiacions. 

- Productes tixotròpics (bentonita) 

- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

- Gasos liquats del petroli. 

- Baixos nivells d’oxigen respirable. 

- Animals. 

- Entorn de drogodependència habitual. 

7.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

1. 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. 

2. Nom comú, si és el cas. 

3. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 

4. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 

5. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 

6. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

7. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 

8. El número CEE, si en té. 

9. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
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El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 

seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 

substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 

Contractista, partint de les següents premisses: 

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 

comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 

en previsió de contactes amb la pell. 

Corrosius, Irritants, sensibilitzant 

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. 

8. CONDICIONS DE L’ENTORN 

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 pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el 

de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 

vehicles i vianants o l’accés a edificis i serveis. 

L’àmbit d’ocupació de l’obra es correspon amb el traçat de la nova variant i les zones d’acopi de 

terres. Per àmbit de treball s’entén en aquest projecte tots els diferents camins i vies que es facin 

servir per tal de poder arribar al talls de l’obra. 

A l’Annex d’Expropiacions i al d’Ocupació temporal ja estan més detallades les condicions d’ocupació 

i tancament de l’obra. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat per l’obra. 
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No es preveuen problemes per poder ubicar les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 

de l’obra. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 

segons s’indica en l’apartat “Tancaments de l’obra que afecten a l’àmbit públic“. 

8.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 

serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures 

d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i 

per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la 

seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació 

i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o 

per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 

l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 

desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 

plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 

podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis 

afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. 

Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments 

es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

8.3. Característiques meteorològiques 

Hi ha una sèrie de dades climàtiques que permeten conèixer les característiques meteorològiques de 

la zona que poden tenir una incidència constructiva directa e indirecta. 

De la publicació "Atlas Nacional de españa. Sección II. Climatología” de la Direcció General de 

l’Institut Geogràfic Nacional, publicat l’any 1992 pel MOPT, referits als anys 1956 al 1985 recollit una 

sèrie de valors d’aquests paràmetres, que han estat contrastats amb la informació subministrada per 

les diferents estacions climàtiques que l'Institut Nacional de Meteorologia (I.NM) posseeix a la zona 

per on discorre la traça de la carretera. 

De la publicació citada anteriorment s'han extret els següents índexs (referits al període 1956-1985), 

que serviran com valor de referència: 

a. Precipitació mitja anual = 815 mm. 

b. Nombre mig anual de dies de pluja = 85 dies. 

c. Temperatura mitja anual = 11,5° C. 

d. Temperatura màxima absoluta = 32,5° C. 
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e. Temperatura mínima absoluta = -18° C. 

f. Oscil·lació estiu-hivern de les temperatures mitges anuals = 15,4° C. 

g. Valor mig anual de l’oscil·lació tèrmica diària = 11,9° C. 

h. Humitat relativa mitja diària al Juliol = 72%. 

i. Humitat relativa mitja diària al Gener = 70 %. 

j. Valor mitjà anual del nombre d'hores de sol = 2.250 h. 

Per obtenir unes dades mes detallades, s’haurà de consultar l’annex núm.5 “Climatologia hidrologia i 

drenatge” del present projecte constructiu. 

8.4. Característiques del terreny 

La zona d’estudi està situada dins una zona més o menys muntanyosa, amb turons i desnivells 

importants, creuada per diferents torrents.  

Les traces de projecte segueixen la vall del riu Ter, molt encaixada i al que arriben diferents valls on 

es presenten rieres o torrents que drenen cap el riu, on els petits cursos d’aigües son estacionals i 

només actius en èpoques de pluges i hivern. 

A escala més petita es poden observar en alguns llocs altres fenòmens que condicionen la 

geomorfologia de la zona com són solifluxió i reptacions de materials argilosos col·luvials que afecten 

a petites superfícies del terreny.  

Respecte a la hidrologia subterrània, considerem que els materials eocens presenten poca 

permeabilitat sempre per fisuració, que pot ésser major degut a l’increment de diaclassament en 

condicions geològiques concretes com sinclinals, falles, etc.  

Els materials potencialment favorables a la formació d’aqüífers se situen al nivell de la terrassa inferior 

quaternària, més a prop de la llera dels rius. Les fonts que s’han observat, tenen el seu origen en les 

estructures tectòniques i no deguda a la permeabilitat intrínseca de les litologies que conformen les 

unitats eocenes de la zona. 

9. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES  

ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 

MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 

REPOSICIÓ EN DESMUNT 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FONAMENTS 

SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS 

GUIA ) 

MURS PREFABRICATS DE PECES PETITES, EN PANELLS 

GABIONS / ESCULLERES 

CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS / ARMADURES / 

FORMIGONAMENT / ANCORATGES I TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

TANCAMENTS AMB MALLA METÀL·LICA 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 

JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

PAVIMENTS 

PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, BITUMINOSOS I REGS 

) 

PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

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

BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, 

BUNERES, ETC.) 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

10.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 

de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 

novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 

24 d’octubre). 

10.1. Procediments d’execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

10.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir 

dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 

l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, 

de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 

cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

10.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla D’EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 

l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

Llista d’activitats Relació d’unitats d’obra. 

Relacions de 

dependència 

Prelació temporal de realització material d’unes unitats respecte a altres. 

Durada de les activitats Mitjançant la fixació de terminis temporals per a l’execució de cadascuna 
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de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en 

el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 

desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 

respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present 

Estudi de Seguretat i Salut. 

11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 

objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 

amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 

Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  “Reglas 

generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes 

Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 

obligatòria i/o aconsellada.  

12. MEDIAMBIENT LABORAL 

12.1. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 

presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 

artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 

enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 

ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, 

es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 

construcció, seran els següents: 

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la manipulació 

de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
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hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux 

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines i 

calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 

exigències visuals. 

200 lux 

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en 

treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fretassat de paviments i 

tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux 
Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs 

de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux 

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com treballs 

d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 

exigències visuals. 

1000 lux 

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions de 

constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 

fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències 

visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

12.2. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 

quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 
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Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dúmpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 

contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 

situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 

l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 

organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

12.3. Pols 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

- Rinitis 

- Asma bronquial 

- Bronquitis destructiva 

- Bronquitis crònica 
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- 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 pneumoconiosis. El problema de 

presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 

que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 

per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 

durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 

ve donat per la fórmula: 

� �
��

�%��	
�
�
 [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 

- Manutenció de runes 

- Demolicions 

- Treballs de perforació 

- Manipulació de ciment 

- Raig de sorra 

- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

- Esmerilat de materials 

- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

- Plantes de matxuqueix i classificació 

- Moviments de terres 

- Circulació de vehicles 

- Polit de paraments 

- Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 

convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 

elèctrica 
Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions 

en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 

mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 

controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

12.4. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 

bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
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10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja 

inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 

aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

12.5. Radiacions no ionitzants 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per 

això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 

ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles 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 (manòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 

comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 

especialment els de soldadura elèctrica. 

12.5.1. Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 

d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 

produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en 

ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 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 d’incrementar-se 

adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 

radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de 

considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 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. 
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12.5.2. Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 

oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

12.5.3. Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 

Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 

laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

- UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

- UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

- UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 

representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 

completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 

longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 

pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la 

intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 

haurà d’estar limitada. 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 

terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 

protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc 

o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 

minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 

generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 

l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a 

la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 

constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 

realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de 

protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. 

En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit 

admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant 

lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de 

radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran 

protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
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sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, 

emprant qualsevol tipus de protecció facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 

temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 

una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de 

resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 

fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 

d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren 

en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 

soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, 

tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia 

radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 

12.5.4. Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 

cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, 

tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 

particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment 

perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del 

mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 

presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un 

risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i 

en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 

classes següents: 

Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

- Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 

700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la 

resposta de centelles. 

 

Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a les 

classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
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- Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, 

però no respecte a la reflexió difusa. 

- Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 

d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar 

d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament 

protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament 

radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a. amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 

b. Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 

perillós. 

c. Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 

perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 

unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es dóna 

un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de 

làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial en 

les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps 

un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d. Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 

estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 

riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e. Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 

comunicada al departament mèdic. 

f. La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 

mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

Àrea de treball: 

1. L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 

recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 

possibilitat de lesió. 

2. Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 

d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
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3. A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 

pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

4. S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 

en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés 

al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció 

especial. 

5. Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 

control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 

no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 

casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

Equip: 

1. Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 

2. Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

3. Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 

responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

4. Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

5. Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 

la reflexió especular. 

Operació: 

1. Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea 

de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 

sempre presents durant l’operació. 

2. Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 

3. L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

4. Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 

5. L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 

6. S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

7. Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 

classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 

aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
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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 en l’origen, organitzatives, de prevenció 

col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 

topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 

d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb 

el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

12.6. Radiacions ionitzants 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus 

de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 

- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

- Control d’irregularitats en el nivell d’emplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment 

de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 

procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 

en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció 

de cartes bomba. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 

ionizants. 

- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips 

amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts 

no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

- Les instal·lacions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de 

fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 

generadors de radiacions ionitzants. 
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- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o 

en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 

o el fòsfor-32. 

- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell 

de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 

propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 

irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs 

de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 

certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 

nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 

central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 

any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els 

comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància 

de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 

autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 

quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 

d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 

massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 

densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en 

una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 

contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial 

cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 

metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 

professionalment exposats a radiacions. 
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13. manipulació de materials 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir 

a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 

seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 

accessible. 

- Lliurar el material, no tirar-lo. 

- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 

- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-

se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 

- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del 

camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 

càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

- Automatització i mecanització dels processos. 

- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

- Utilització d’ajudes mecàniques. 

- Reducció o redisseny de la càrrega. 

- Actuació sobre l‘organització del treball. 

- Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

- Ús correcte dels equips de protecció individual. 

- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies.   

 

 

Annex 18. Seguretat i Salut Pàgina | 48  

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al 

risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, 

estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o 

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 

estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en 

lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta 

ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per al hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 

necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

- Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 

- Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 

- Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 

- Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
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9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un 

mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 

Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 

quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l’equip. 

14. 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 

15. 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. 

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. 
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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 en 

l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

16. 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 

presència 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. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 

l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 

l’entorn del lloc de treball. 
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2. 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. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 

salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

ENDERROCS 

ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE TÚNELS 

FONAMENTS 

CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB PERNS 

ESTRUCTURES 

ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS / ARMADURES / 

FORMIGONAMENT / ANCORATGES I TENSAT) 

TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
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REVESTIMENTS 

PINTATS - ENVERNISSATS 

INSTAL·LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

17. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant 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. 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. 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 haurà d’utilitzar-se 

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 haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 

organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se 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: 
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1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 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. 

2. 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. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 

senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 

5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

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. 

18. CONDICIONS D’ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per 

a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 

detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 

execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en 

compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que 

correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 

per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 

circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 

senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació 

de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 

„SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, 

tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 

senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
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El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 

implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

18.1. Normes de Policia 

Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, 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 autoritzades. 

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 

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

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’ intrusisme a l’interior de l’obra en 

tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

18.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

Ocupació del tancament de l’obra 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 

bastides, contenidors, casetes, etc. 

En tractar-se aquesta l’obra d’una autovia amb un traçat que discorre en la seva totalitat per camps, 

l’àmbit d’ocupació és el resultant d’unir: 

- La zona que queda delimitada per les tanques de malla metàl·lica de tancament de l’autovia. 

- Les zones per l’acopi de materials necessaris per la construcció de l’obra i els elements de 

seguretat i salut. 

- Les zones d’ubicació de contenidors i casetes. 

En el plànols adjuntats amb aquest annex s’especifica la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra. 

S’ha estimat que l’àmbit d’ocupació de l’obra no variarà significativament al llarg de la durada de tota 

l’obra, donada la distribució de les obres de fàbrica i obres de drenatge al llarg de tota la traça i els 

treballs a realitzar. 

Situació de casetes i contenidors. 
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En el punt 4. Salubritat i Confort dels treballador d’aquest PLA DE SEGURETAT I SALUT es 

defineixen les àrees previstes per aquest fi complint amb els punts següents: 

 

- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

- En aquesta obra les casetes es situaran preferentment en zona rural, no sent previsible la 

seva disposició sobre voreres ni cap element urbà. 

Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 

modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 

d’acord amb el R.D. 1627/97. 

18.3. Tancaments de l'obra que afecten l’àmbit públic 

Tanques 

Com a possible ubicació de tanques es pot considerar el tancament del perímetre del parc de 

maquinària, locals per serveis, menjadors, vestidors, etc...o elements similars. 

Tipus de tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la 

seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal 

d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 

de delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements 
Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment 

El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 

seu estat original. 

Accés a l’obra 
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En el cas que es decideixi la col·locació de tanques, aleshores aquestes estaran dotades de portes 

d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 

18.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància 
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 

sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

Aparcament 

Fora de l’àmbit de l’obra no podrà estacionar-se maquinària de l’obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 

calçada. 

Camions en 

espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit de l’obra per acollir els camions en 

espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior 

de l’obra. 

Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit de l’obra. Quan això no sigui 

possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper possible, es desviaran els vianants fora de 

l’àmbit d’actuació i es prendran les següents mesures: 

- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 

sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 

que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 

pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 

franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 

descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 

l’obra. 

- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 

netejarà el paviment. 

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

calçada. 

Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
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Descàrrega 

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 

gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 

rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 

plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 

material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. 

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte 

si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 

sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació 

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada 

amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport 

ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

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

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 

per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 

en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la 

vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 

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

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 

preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 

bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 

mínim, del pla de la bastida. 

Xarxes Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 

l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i 

la propagació de pols. 

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 
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caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, 

amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes 

Grues  En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues 

i descàrregues. 

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

Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 

especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 

deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 

dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera 

de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 

netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 

que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 

autoritzades per l’Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 

produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 

alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 

Pols 

- Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

- Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 

- En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

- Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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18.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 

prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 

tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 

comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

18.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten L’ÀMBIT públic 

Senyalització i protecció 

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 

circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 

Elements de protecció 

Pas vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 

dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 

L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 

m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 

continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 

superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 

protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

Enllumenat i abalisament lluminós 
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Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 

públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 

horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 

mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 

elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 

cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

Abalisament i defensa 

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 

tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 

d’abalisament i defensa:  

1. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 

2. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 

3. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

4. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 

l’obstacle de les obres. 

5. 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.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 

accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes 

de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa       TD – 2. 

Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és 

de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 

ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
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Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 

de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 

condicions mínimes: 

- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 

senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 

Manteniment 

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 

desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 

desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 

vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o 

la part d’obra que exigís la seva implantació. 

19. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

19.1.  Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o objectes 

annexos que en depenguin són els següents: 

- Caiguda al mateix nivell. 

- Atropellaments. 

- Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

- Caiguda d’objectes. 
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19.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 

pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 

per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat.  

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 

de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el 

de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 

metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit 

que avisin als vehicles de la situació de perill. 

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

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 

patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

20. prevenció de Riscos catastròfics 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

- Incendi, explosió i/o deflagració. 

- Inundació. 

- Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

- Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

- Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 

Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1. Ordre i neteja general. 

2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5. Punts de trobada. 

6. Assistència Primers Auxilis. 

21. prevenció de seguretat treballs posteriors 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

Barcelona, Febrer de 2011 

Estudiant autor del Projecte 
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Núria Cervós i Cortina 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. OBJECTIU 

El present annex té com a objectiu explicar el pla de treballs en que es basarà el desenvolupament 

de les obres del projecte constructiu de millora general del desdoblament de la C-25 al seu pas pel 

Coll del Revell. PK 202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves – Arbúcies. 

2. CONDICIONANTS 

El principal terme a considerar com a condicionant en l’execució de les obres és el fet d’haver de 

mantenir sempre obert el pas al trànsit de vehicles pel punt de les obres. L’eix transversal és una 

via que connecta els extrem del país travessant d’est a oest el territori català. Per aquest motiu és 

una via de gran influencia i tallar el trànsit és una opció que no és pot considerar.  

La solució adoptada serà la de desviar el trànsit pels ramals de l’enllaç del Coll del Revell tant en 

sentit Vic com en sentit Girona per tal de poder treballar amb comoditat al tronc. Aquest 

desviament, però s’haurà de combinar amb l’execució del pas superior 202.8 i la demolició del fals 

túnel del Coll del Revell. Per quest motiu l’obra es dividirà en tres fases les quals es detallen en els 

punts següents tot definit les actuacions que es duran a terme en cadascuna d’elles i la 

combinació amb els desviament de trànsit.  

 

Figura 2.1. Desviament del transit pels ramals del Coll del Revell 

L’altre condicionant és el fet d’haver de mantenir el trànsit obert cap a la comarcal GI-V-5411, 

l’enllaç de la qual es troba a la banda esquerra de la glorieta del Coll del Revell. 

En aquest punt s’aniran adoptant solucions en funció de cada fase de l’obra. Aquestes solucions 

es detallaran en els punts següents. 

Desviament sentit Vic 

Desviament sentit Girona 
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3. FASE PREVIA 

La fase prèvia de l’obra comprendrà els següents treballs: 

- Replanteig i topografia de les obres: Tot i que aquesta activitat s’allargarà durant tot el 

període d’obres, a l’inici caldrà definir l’obra sobre el terreny i per tant els treballs 

topogràfics seran exhaustius. 

- Implantació de l’obra: Implantació de l’obra tal i com es defineix a l’annex de seguretat i 

salut. 

- Esbrossada 

- Obres per a desviaments: en aquest cas s’adequaran els punts necessaris per tal de 

poder efectuar els posteriors desviaments de trànsits. Com per exemple els punts que es 

mostren a continuació: 

Adequació d’aquest punt per tal de desviar-

hi en trànsit de les dues direccions. 

Adequació de camins per desviar-hi el trànsit 

4. FASE 1 

En aquesta fase l’activitat principal consistirà amb l’execució del pas superior. Per aquest motiu es 

dedicarà la meitat de la rotonda al pas del trànsit 

i l’altra meitat a l’execució del pas superior tal i 

com es pot veure en la figura que s’adjunta a 

continuació. 

També s’iniciaran els moviments de terres per 

l’execució de l’esplanada en la mesura del que 

sigui possible. Aquests treballs es veuran 

condicionats per la construcció del darrer tram 

de la GI-V-5411, ja que per exemple fins que 

Zona d’obres 
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aquesta no estigui acabada no es podrà enderrocar el mur de dames esquerre de la sortida del 

mur. Igualment condicionarà l’execució de les obres de drenatge transversal. 

Activitats que es duran a terme en aquesta 1a fase: 

- Enderrocs superficial de la glorieta. 

- Anclatge de l’hastial dret (sentit Girona) del túnel 

- Extracció de les terres 

- Demolició de la volta del túnel  

- Recreixement dels hastials 

- Construcció del tram possible de pantalla sobre la que descansarà la biga artesa 

- Construcció de part de la pantalla esquerra sobre la que descansarà la biga artesa 

- Col·locació de la biga 

- Acabats del pas superior 

Aquesta fase també inclourà la construcció del darrer tram de la carretera GI-V-5411, ja que el 

desdoblament del vial fa que aquesta quedi afectada i s’hagi de desplaçar lleugerament tal i com 

es veu en aquesta figura: 

 

En aquesta fase a més, s’aprofitarà el tall del trànsit per prolongar aquelles obres de drenatge 

transversals que quedin dins la zona on no hi circula el trànsit. 

5. FASE 2 

En aquesta segona fase el pas superior ja estarà construït, de manera que el trànsit es podrà 

desviar per aquest mentre s’efectuen els treballs restants d’aquest punt: 

- Enderroc de la resta del túnel 

- Finalització de les pantalles 

- Mur 203.0 D 

- Continuaran els treballs de moviment de terres i els treballs de construcció de l’esplanada 

tant dels carris sentit Vic com dels sentit Girona.  

Antiga GI-V-5411 
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- S’iniciaran els treballs relatius al drenatge longitudinal  

- S’acabaran les obres de drenatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FASE 3 

En aquesta darrera fase es finalitzaran tots el treballs: 

- S’acabaran els treballs relatius a l’esplanada 

- S’acabaran els treballs relatius al drenatge longitudinal 

- Es procedirà amb la col·locació dels paviments asfàltics 

- Es realitzaran les mesures correctores com l’estesa de terra vegetal i la hidrosembra 

- Es col·locarà la senyalització horitzontal i vertical  

- Es realitzaran els acabats necessaris 

Zona d’obres 



PLA D'OBRA PER L'EXECUSIÓ DE LES OBRES DEL DESDOBLAMENT DE LA C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL REVELL. PK 202+300 AL 203+500.
T.M. ESPINELVES - ARBÚCIES 

ACTIVITATS
Inici d'obra
FASE PRÈVIA

Topografia i replanteig de l'obra
Implantació de l'obra
Esbrossada 
Obres per desviaments

ENDERROCS
Tancaments
Senyalització 
Estructures

Túnel
Mur esquerre

Paviments

      MES 1       MES 2       MES 3       MES 4       MES 5       MES 12      MES 6       MES 7       MES 8       MES 9       MES 10       MES 11

MOVIMENT DE TERRES

ESTRUCTURES
Pas superior

Pantalla dreta
Pantalla esequerra
Col·locació viga 
Acabats

Obres de drenatge
Murs

FERMS I PAVIMENTS
Explanada 
Aglomerats asfàltics

DRENATGE LONGITUDINAL

MESURES CORRECTORES 

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Abalisament 
Senyalització horitzontal
Senyalització vertical

FINALITZACIÓ I POSADA EN MARXA

SEGURETAT I SALUT

CONTROL DE QUALITAT

PLA CONTROL AMBIENTAL

Final de l'obra

TERMINI PREVIST PER A L'ECECUSIÓ DE LES OBRES: DOTZE MESOS  (12)
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1. JUSTIFICACIÓ DE COSTOS INDIRECTES 

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de GISA de 2009. En cas d’haver-hi preus 

nous aquests es justificaran d’acord a la següent normativa: 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Plec de prescripcions per a l’assistència a la redacció de projectes constructius. Carreteres. 

- Plec de prescripcions per a la redacció de projectes constructius de carreteres en règim de concessió de 

construcció i explotació. 

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 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 a tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en funció dels aspectes abans 

esmentats. 

En el cas del present projecte no és d’aplicació cap increment percentual d’aquest valor de base, ja que la obra 

es troba ubicada a les comarques d’Osona i la Selva, i aquestes comarques no presenten sobrecostos. 

El pressupost de l’obra és sobradament superior a 600.000€, i per tant no es considera obra de petit import, de 

manera que el percentatge de costos indirectes tampoc es veu incrementat per aquesta raó. 

Per raons de pressupost total, i donat que aquest és superior a 600.000 (E.C. IVA inclòs) aplicant com a 

coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge del 0,00 % 

Per raons d’ubicació de l’obra, i donat que aquesta es troba a les comarques D’osona i La Selva serà d’aplicació 

un percentatge d’increment del 0,00 % Així doncs, el coeficient d’indirecte a aplicar a aquest projecte és.5,00 % 
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus i als amidaments del projecte tenint 

també en compte les partides alçades, s’obté el següent Pressupost: 

El pressupost d’Execució per Contracte de les obres serà:  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL(PEM) 5.653.022,14 € 

DESPESES GENERALS 13% 734.892,88 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 339.181,33 € 

PRESSUPOST SENSE IVA 6.727.096,35 € 

IVA 18% 1.210.877,34 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 7.937.973,70 € 

  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

  

El pressupost total per a Coneixement de l’Administració ve descompost en els següents capítols  

  

Pressupost d’Execució per Contracte de les obres 7.937.973,70 € 

Expropiacions 23.615,52 € 

Excés del Pla de control de qualitat respecte el 2% del pressupost 

de l’Obra 
174.172,30 

  

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 8.135.761,52 € 

Ascendeix el present Pressupost d’execució per contracte a la quantitat de SET MILIONS NOU 

CENTS TRENTA SET MIL NOU CENTS SETANTA TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS.  
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Ascendeix el present Pressupost per a coneixement de l’administració a la quantitat de VUIT 

MILIONS CENT TRENTA-CINC MIL SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-

DOS CÈNTIMS. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest Annex és concretar les mesures correctores de l’impacte ambiental que s’han 

d’adoptar en aquest projecte per tal de minimitzar les afeccions generades pel desdoblament de la 

C-25 al seu pas pel Coll del Revell entre els PK’s 202+300 al 203+500. 

El tram objecte del present Projecte Constructiu es troba situat entre les províncies de Barcelona i 

Girona, a la comarca de Osona i la Selva, respectivament. Concretament discorre pels municipis 

d’Espinelves i Arbúcies. 

S’inclouen condicions addicionals recollides a l’informe emès per la Direcció General de Polítiques 

Ambientals i Sostenibilitat sobre l’avantprojecte de Millora general. Desdoblament de l’Eix 

Transversal. Carretera C-25. 

2. MESURES CORRECTORES SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC 

A causa de les excavacions, els moviment de terres, maquinàries i vehicles, la qualitat de l’aire en 

les seves condicions proporcionals (situació existent abans del començament de les obres) es pot 

veure alterada. 

L’augment de concentració de partícules de pols es considera l’impacte més important durant la 

fase de construcció. Durant la fase d’explotació de la carretera es produirà un augment d’emissió 

de gasos de combustió degut a l’augment de trànsit rodat que experimentarà el traçat. 

Així doncs, a fi de minimitzar aquest tipus d’afeccions sobre el personal d’obra, al terreny urbà 

immediat a les obres i zones circumdants, així com en la vegetació, fonamentalment durant les 

fases d’excavació de terres i transport a zones d’abocament, es duran a terme les següents 

mesures per prevenir i minimitzar els impactes, durant la fase de construcció: 

� Regs periòdics amb la finalitat d’eliminar la pols excessiva que podria afectar tant a les 

zones habitades com als conreus i explotacions silvícoles i a les àrees forestals. En 

condicions meteorològiques normals (ni sequera ni pluja excessiva), es recomana: 

- De maig a octubre: Regar una vegada al dia mentre duri el moviment de vehicles 

o de terres, operacions de càrrega i descàrrega i/o manipulació de materials 

pulverulents.  

- De novembre a abril: Regar dues vegades per setmana mentre duri el movimen  de 

vehicles o de terres, operacions de càrrega i descàrrega i/o manipulació de 

materials pulverulents.  

El nombre de regs podrà ser modificat per la Direcció Ambiental d’Obra i serà 

extensible a qualsevol època de l’any. El contractista garantirà la disponibilitat de 

cisternes de reg per tal de dur a terme els regs de manera immediata. 

- Retirada de les acumulacions de pols i neteja de les calçades de l’entorn de 

l’actuació utilitzades pel trànsit de vehicles d’obra.  
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- Limitació de la velocitat de circulació a l’obra i evitar el transport en moments amb 

vents forts. 

- Utilització de lones de protecció als vehicles que transportin material pulverulent o 

bé humectació del mateix. 

- Bona senyalització dels límits de l’obra i vials interns, per evitar el trànsit de 

vehicles fora de les àrees estrictament necessàries. 

- Minimització de les emissions de pols de les zones d’abassegaments limitant la 

seva alçada màxima, i mitjançant tendals si fos necessari, amb l’objectiu de 

minimitzar l’acció del vent. 

- Per al control de les emissions de gasos i partícules contaminants procedents dels 

motors de combustió interna de la maquinària utilitzada a l’obra, es realitzarà una 

vigilància del reglatge dels motors amb  l’objectiu  que  les  emissions de fum  

siguin correctes. Tots  els  vehicles i maquinària  utilitzada  en  l’obra  haurà d’haver 

passar la corresponent ITV i disposar del certificat conforme compleix la 

normativa CE vigent. 

- En la realització de voladures, utilitzar per al reperfilat material granular i tacs 

d’argila; i retirar de la superfície el detritus originat per les diferents operacions 

associades a les voladures. 

Totes aquestes mesures s’inclouen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) del 

Projecte de Construcció.  

3. MESURES CORRECTORES SOBRE EL MEDI ACÚSTIC 

Al llarg de tot el tram de la carretera C-25 en estudi, s’han detectat onze receptors situats dins de 

la possible franja d’afecció de la carretera. 

A l’apèndix 1 del present Annex s’adjunta un Estudi Acústic on s’inclouen diferents mesures de 

soroll preses per als receptors sensibles al llarg de la traça, així com els càlculs del soroll previst 

una vegada entri en funcionament la infraestructura.  

La classificació dels receptors s’ha dut a terme en funció dels criteris establerts pel Real Decreto 

1367/2007 que desenvolupa la Ley del Ruido de 37/2003, que presenta un caràcter més restrictiu 

que la vigent Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, que encara haurà de 

adaptar-se a aquest Real Decret. 

En la taula A1 de l’Annex III del Real Decreto 1367/2007, que es mostra a continuació, 

s’estableixen els valors límit d’immissió de soroll aplicable a noves infraestructures viàries.  

Tipus d’àrees acústiques 
Índex de soroll 

Ldia Ltarda Lnit 

e i g 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural, que 

requereixen d’una especial protecció contra la contaminació acústica (g) 
55 55 45 
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a Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial 60 60 50 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari diferent del contemplat en 

c 
65 65 55 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús recreatiu i d’espectacles 68 68 58 

b i f 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial y sistemes generals 

d’infraestructures (f) 
70 70 60 

El present projecte es tracta del desdoblament d’una carretera ja existent en el moment de 

l’entrada en vigor de la nova Llei, però en tractar-se d’un desdoblament d’una via tant important, 

les modificacions seran prou substancials en tots els trams, i per tant cal considerar-la 

pràcticament com una nova via. i aplicar-li els valors establerts a la taula. 

S’ha considerat que els valors màxims permesos, sense necessitat d’aplicar mesures correctores 

d’impacte acústic, seran els valors d’immissió especificats en la taula anterior, en concret Sectors 

del territori amb predomini de sòl d’ús residencial i per tant amb uns límits màxims 60 dB de dia i 

50 dB de nit, excepte en algun dels receptors on es considera com a Sector del territori amb 

predomini de sòl d’ús terciari diferent del contemplat en c, per tant amb uns límits màxims de 65 

dB de dia i 55 dB de nit. 

Així doncs, els valors límits aplicables per a cadascú dels onze receptor seran els següents: 

Núm. Receptor 
Valors límit d’immissió 

Ldia Ltarda Lnit 

1 Mas Joan 60 dB 60 dB 50 dB 

2 Mesalís 60 dB 60 dB 50 dB 

3 Logística Ribé 60 dB 60 dB 50 dB 

4 Can Paraire 60 dB 60 dB 50 dB 

5 Can Roder 60 dB 60 dB 50 dB 

6 Can Botifarra 60 dB 60 dB 50 dB 

7 Can Valentí 60 dB 60 dB 50 dB 

8 Can Bordi 60 dB 60 dB 50 dB 

9 Restaurant Coll de Ravell 65 dB 65 dB 55 dB 

10 Casa Nova d’en Fàbregues 60 dB 60 dB 50 dB 

11 Can Riera 65 dB 65 dB 55 dB 

Encara que en l’Apèndix es detallen els resultats obtinguts, segons es recull al mateix, desprès de 

les mesures en situ preses i els càlculs de soroll previstes, els resultats són els següents:  

En l’estudi de la situació actual, ja s’ha pogut comprovar com en les dades diürnes els valors 

mesurats en la major part dels receptors estan situats per sota dels valors límits vigents en matèria 

de soroll, exceptuant en el cas del receptor núm. 11, on el nivell acústic es troba molt propers als 

límits establerts per la normativa actual. En la resta de receptors no se superen els límits establerts 

per cadascun d’ells: 
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Receptor 
Resultats treball de camp  Límits permesos 

Mesura matí Mesura tarda  Dia Nit 

1 Mas Joan 55,6 53,2  60 50 

2 Mesalís 54,3 53,9  60 50 

3 Logística Ribé 54,2 52,6  60 50 

4 Can Paraire 47,3 47,9  60 50 

5 Can Roder 49,3 50,4  60 50 

6 Can Botifarra 52,9 50,3  60 50 

7 Can Valentí 55,3 56,2  60 50 

8 Can Bordi 46,7 44,7  60 50 

9 Restaurant Coll de Ravell 57,5 58,1  65 55 

10 Casa Nova d’en Fàbregues 37,2 40,2  60 50 

11 Can Riera 63,9 64,1  65 55 

En els resultats obtinguts en la simulació de la situació futura, tant la diürna com la nocturna, en un  

dels receptors estudiats es preveu que els nivells acústics tant diürns com nocturn arribin a 

superar els límits legals vigents, en concret al receptor núm. 11, on ja en la situació acústica actual 

es superen aquests límits, però això es poc significatiu ja que correspon  a un habitatge 

abandonat, no habitat i que es troba en estat ruïnós. De la resta de receptors, no n’hi ha cap on 

s’arribin a assolir els límits màxims establerts per la legislació actual. 

En línies generals, es pot comprovar com hi ha un cert increment de la pressió acústica sobre la 

majoria de receptors estudiats, tret d’alguns casos concrets. Aquests increments seran més o 

menys importants en funció de la distància dels receptors, les característiques del relleu de l’entorn 

del receptor i també per l’increment del tràfic previst al fer la simulació amb l’horitzó 2.013 (amb un 

volum de vehicles més gran que l’actual al tenir en compte el desdoblament de la infraestructura.) 

Dels receptor núm. 1 fins al núm. 10, amb els resultats obtinguts en la simulació no caldria aplicar 

cap mena d’apantallament acústic ja que en cap d’ells no se superen els límits establerts per la 

legislació vigent ni en la simulació de la situació de dia ni tampoc de nit. 

Cal remarcar, però, el cas del receptor núm. 11, Can Riera, que tal i com ja s’ha comentat supera 

els límits de 65 dB diürns i 55 dB nocturns en la situació acústica futura motivat per l’increment del 

trànsit previst. De tota manera, es considera que no cal aplicar cap mesura correctora d’impacte 

acústic (apantallament) ja que l’estat d’abandonament tant de l’edifici com dels accessos no fa 

preveure la seva ocupació i/o rehabilitació com a habitatge, sinó més aviat el seu enderroc amb el 

pas del temps. 

Pel que fa referència a les mesures a tenir en compte durant la fase de construcció, s’aplicaran les 

següents: 

- L’horari de treball es fixarà evitant realitzar les tasques sorolloses en les hores de repòs 

nocturn o en dies festius. 
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- Revisions periòdiques i posada a punt de la maquinària i especialment  dels  sistemes  

d’insonorització, ajustant l’emissió sonora de la maquinària a les prescripcions que 

estableix el RD 524/2006 del 28 de abril que exigeix la Directiva 2005/88/CE sobre 

emissions sonores a l’entorn a causa de determinades màquines. 

- Efectuar els treballs de major nivell sonor fora de l’època de cria. L’època de cria es 

desenvolupa en la majoria de les espècies, ja sigui d’aus, mamífers, rèptils o amfibis, entre 

els mesos de gener a juliol.  

- Limitar la velocitat de circulació de la maquinària pesada a 50 km/h. 

- S’ubicarà el parc de maquinària el més allunyat possible de les zones habitades. 

Als dos anys de l’entrada en règim d’explotació de la infraestructura es presentarà un estudi dels 

nivells d’avaluació de la immissió sonora a la Direcció General de Qualitat Ambiental amb l’objectiu 

de conèixer si es produeixen increments dels nivells de soroll superiors als previstos i valorar 

l’efectivitat de les mesures correctores proposades. 

4. MESURES CORRECTORES SOBRE LA GEOLOGIA I LA GEOMORFOLOGIA 

Amb l’objectiu d’evitar fenòmens d’inestabilitat de talussos i d’erosionabilitat del sòl tant per factors 

hídrics com climàtics, els talussos projectats no sobrepassaran les inclinacions 3H:2V per a 

terraplens i desmunts. 

Tanmateix, i per tal d’evitar l’erosió en superfície dels talussos executats, serà necessària la 

realització d’un bon drenatge superficial a l’hora que s’estableixi la ràpida implantació d’una 

coberta vegetal adient. L’erosió ocasionada per la realització dels talussos es minimitzarà 

mitjançant l’aplicació d’hidrosembres i plantacions (aquest punt es contempla a l’apartat 9 del 

present Annex). 

Degut a que la diferència entre l’excavació i el terraplenat de terres no està equilibrada caldrà 

utilitzar zones per a préstec i abocador, que seran degudament restaurades a posteriori. Aquestes 

zones queden definides a l’apartat 4.1. Hi ha un exedent de terres al començament de la traça que 

fa necessari realitzar un abocador amb capacitat suficient per al volum de terres sobrant (abocador 

del Pla de Vicenta). La resta del traçat és deficitari en terres per el que es proposen diferents 

zones per a préstecs. En cas que existeixin petits volums de terres sobrants allunyats del 

abocador definit, les zones per a préstec s’utilitzaran també com abocadors de terres, les quals 

serviran per a la seva restauració.  

A continuació, es defineixen les característiques de les zones de préstec, abocador i zones 

auxiliars a l’obra. 

4.1. zones de préstec, abocadors i zones auxiliars d’obra 

Per a l’execució d’aquest projecte, faran falta ocupacions temporals per a l’emplaçament de 

préstecs i instal·lacions auxiliars d’obra. Aquestes activitats hauran de ser aprovades dins el marc 

del seguiment ambiental de les obres i abans de l’inici de les activitats.  
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Respecte als abocadors d’obra cal dir que, com ja s’ha esmentat, encara que el present tram és 

deficitari en terres, en la primera part del tram es produeix un important excedent terres que aniran 

ubicades en abocador 

Per a la localització de les zones per a l’emplaçament de l’abocador, els préstecs i les 

instal·lacions auxiliars d’obra, en termes generals, es van escollir zones que van ser utilitzades 

com a abocadors de terres en la construcció de l’actual eix, i que són susceptibles de tornar a ser 

utilitzades  Així mateix, s’ha complert els següents criteris: 

a. No afecció a espais naturals protegits (xarxa natura 2000 i espais del PEIN) o zones 

d’interès ecològic i/o paisatgístic. 

b. Ubicació fora de zones d’interès pel patrimoni cultural (jaciments arqueològics, patrimoni 

arquitectònic, etc.). 

c. No afectació a espais fluvials (especial atenció a la vegetació de ribera i zones 

inundables). 

d.  No afectació a zones forestals consolidades. 

e.  S’han escollit àrees de baix valor ecològic, que haguessin sigut utilitzades prèviament com 

a zones d’abocament de terres, àrees degradades  i/o  abandonades. Així mateix, s’han 

prioritzat la l’elecció de camps de conreu sense cultivar o prats de pastura, i quan això no 

ha segut possible, camps de conreu propers a la traça. 

f. A una distància no superior de 2 km, a l’eix de la traça 

g. Allunyades 500 m, dels nuclis de població  

Als plànols 16A5 de Mesures Correctores es recull la situació exacta de les zones de préstecs i els 

accessos a les mateixes. Els perfils de les pendents del terreny una vegada finalitzats els préstecs 

i els abocaments, així com els volums de terres d’extracció dels préstecs, es troben als mateixos 

plànols. Al plànol de detall 16 D2 es recull un perfil tipus de préstec, on es fa una comparació 

estàndard entre l’estat inicial i l’estat final del terreny, que s’ha tingut en compte en el disseny  de 

les zones de préstecs definides.  

Cal destacar que a l’Annex de Moviment de terres, es contempla de forma detallada la 

compensació que es fa de les terres necessàries per a l’obra, amb l’objectiu de minimitzar 

l’impacte que aquestes activitats suposen per al medi. La taula següent resumeix aquest balanç de 

terrers (volum en m3). 

Descripci

ó 

Sobreexcavaci

ó per 

plantacions 

Desmunt 

Exc. 

Saneig 

(esglaonat

) 

Terrapl

è 

Terraplè 

saneig 

(esglaonat

) 

Exc. 

Terra 

vegetal 

S-

EST3 
Balanç 

Enllaç 

Coll del 

Revell 

4417,248 
101608,

4 
9576,7 90206,1 9576,7 

14470,

8 

4236,

3 

6242,8

5 

La compensació total de terres resultant és d’un sobrant de 6242,85 m3. 
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4.1.1. Abocadors d’obra 

L’eliminació de les terres excedentàries de l’obra, localitzats principalment a l’inici del traçat, 

s’haurà de realitzar de forma controlada. L’abocador projectat se situarà a lo zona denominada Pla 

de Vicenta, i podrà assumir un volum fins a 203.307 m3. Per al disseny i la restauració del mateix, 

a més de les especificacions tècniques esmentades per a les zones de préstec a l’apartat anterior 

se seguiran les següents: 

- Abocat dels excedents de desmunt en tongades successives no superiors a  

1 m.  

- L’últim metre no es compactarà, per a facilitar la implantació de la vegetació. 

- En la extensió de terra vegetal, prioritzant el recobriment dels límits de l’abocador, de 

major pendent, com a directriu de restauració parcial de l’espai. 

Als plànols 16 A4 de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental es recull l’ubicació de l’abocador 

proposat, i als plànols de detall 16 D3 es recullen la planta, la secció i el drenatge del mateix. 

4.1.2. Instal·lacions auxiliars 

Com a instal·lacions auxiliars d’obra, es contemplen les següents: 

- Parcs de maquinària. 

- Abassegaments/acopis de materials i terres vegetals. 

- Casetes d’obra, oficines i punts nets. 

Per a la localització d’aquestes instal·lacions auxiliars, s’hauran de tenir en compte aquest altres 

criteris: 

 

- S’han de situar el més propers possible a l’obra i fàcilment accessibles per tal de reduir el 

trànsit de vehicles per zones alienes a la traça. 

- S’han de situar en un relleu el mes planer possible 

- Els parcs de maquinaria, s’ubicaran el més lluny possible del nuclis de població, per tal 

d’evitar les molèsties que podria ocasionar el treball de la maquinària 

Les zones auxiliars d’obra que tinguin un caràcter temporal podran ser ubicades en zones 

restringides (zones de conreu d’elevada productivitat, àrees de vegetació conservada o qualitat 

paisatgística) però no en zones excloses, ja definides. L’aprovació i la definició d’aquestes 

activitats es realitzarà en el marc del seguiment ambiental de l’obra. Les zones proposades per a 

Instal·lacions auxiliars i/o acopis temporals es troben als Plànols 16A5 de Mesures Correctores 

d’Impacte Ambiental. 

Per a la ubicació d’aquestes instal·lacions auxiliars, es retirarà la capa d’uns 30 cm de terra 

vegetal que es conservarà en uns punts o àrees degudament condicionades a tal efecte. No  es  

deixarà  acordonada  a  tot  l’entorn  de  la  zona  d’afectació  ja que al llarg dels mesos que duren 

les obres, s’acabaria contaminant i essent trepitjada per les màquines i vehicles de l’obra. 
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Els parcs de maquinària i el punts nets, seran degudament impermeabilitzats i canalitzats, per tal 

d’evitar la contaminació del sòl.  

Un cop finalitzada l’obra, es realitzarà un desmantellament, procedint a la recuperació del sòl 

amb la demolició dels paviments, en cas de que hi foren presents i en funció de les  construccions  

o  estructures  que  s’hagin  pogut  fer  en  tota  la  zona  de parc de maquinària i àrees de treball. 

Es realitzarà una descompactació del terreny i posteriorment l’estesa de terra  vegetal que s’havia 

retirat abans de començar  a utilitzar l’àrea escollida, amb l’aportació mínima d’un gruix d’uns 30 cm. 

 

Figura 4.1. Instal·lacions auxiliars 

4.1.3. Accessos 

En el marc del seguiment ambiental de les obres, caldrà presentar un pla d’accessos que 

contempli els camins a utilitzar per a la circulació de la maquinària de l’obra, prevegi les millores 

necessàries i la seva reposició final. 

Sempre que sigui possible, es preveu la possibilitat la utilització d’accessos ja existents, per bé 

que quan sigui precís es procedirà a l’obertura de nous accessos per accedir a les àrees 

d’abocadors, préstecs o instal·lacions. 

En el moment de la ubicació definitiva d’aquestes activitats, caldrà definir a nivell de detall els 

accessos temporals, minimitzant la seva afecció ambiental i paisatgística, i restituint tots aquells 

camins afectats, al finalitzar l’obra.  
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5. MESURES CORRECTORES SOBRE L’EDAFOLOGIA 

La principal mesura correctora a aplicar és la retirada de la capa fèrtil i el seu convenient 

abassegament per a la seva posterior reutilització. Els terrenys que s’ocuparan per a ser utilitzats 

com a zones d’ abassegament seran prèviament definits, escollint, preferentment, aquelles àrees 

degradades o de menor incidència sobre el medi existent. En tot cas, s’evitaran zones properes als 

cursos d’aigua superficial. 

Amb respecte a les superfícies de terreny travessades mitjançant viaductes, no es realitzarà 

l'operació de retirada de la capa superficial de sòl, excepte en aquells llocs que vagin a ser 

afectats pel trànsit de maquinària i les operacions de construcció d’estreps, i pilars. 

El decapatge es realitzarà a una fondària mitjana de 30 cm, amb el posterior abassegament de la 

terra vegetal en piles d’alçada inferior a 1,5 m, realitzant totes les operacions necessàries per a la 

conservació i millora de les seves característiques: oxigenació, adobat, sembra, incorporació de 

matèria orgànica, etc., fins a  la seva posterior  utilització  en l’estesa  de  talussos. La ubicació 

d’aquestes piles haurà de ser adequada per tal d’evitar la compactació de la mateixes causada pel 

pas de vehicles o maquinària procedent de l’obra, que podrien comportar l’asfíxia dels 

microorganismes que conté, empobrint el seu contingut en matèria orgànica. 

El volum de terra vegetal excavada que s’utilitzarà per a la correcció dels talussos en desmunt i en 

terraplè generats a l’obra, serà tractat amb la incorporació d’adobs orgànics per a la seva millora. 

Aquesta mesura s’aplicarà amb l’objectiu de crear un bon substrat per a la posterior hidrosembra i 

plantació d’arbusts i arbres.  

En quant a la restauració edàfica de les àrees adjacents, es projecta la millora del substrat original 

amb la incorporació de compost madur mitjançant fresatge. 

Així mateix, els excedents de terra vegetal s’utilitzaran per a la recuperació de les superfícies 

degradades que s’hauran de generar en el transcurs de l’obra, com ara superfícies destinades a la 

ubicació d’instal·lacions auxiliars d’obra, zones d’aplec, etc. En concret aquestes àrees afectades 

són: 

- Accessos per l’obra 

- Àrees d’ocupació temporal, 

- Zones de pàrquing de maquinària 

- Àrees d’abassegament de materials 

- Zones de treball, instal·lacions auxiliars 

- Zones d’instal·lacions provisionals  

A més a més, s’incorporarà a la terra vegetal restes procedents de la trituració de matolls, arbusts i 

de branques d’arbres resultants de l’estassada de zones forestals, aprofitant així un recurs que, 

altrament, es convertiria en un residu que es depositaria en l’abocador. 
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Amb respecte a la possibilitat de no trobar un gruix de 30 cm de terra vegetal en determinats 

zones definides per a terraplens i desmunts, a sobre de talussos executat a la Fase 1, es 

contemplarà una partida de terres vegetals addicional per a compensar aquest possible dèficit, tal i 

cóm es demana a l’informe emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. 

La via fora d’ús es demolirà i restaurarà de la mateixa forma esmentada per a les zones adjacents. 

Aquesta superfície de paviment serà demolida i transportada a abocadro autoritzat per al depòsit 

d’aquest tipus de runes. En el cas que la carretera fora d’us a demolir es trobés a la zona de la 

mitjana, aquesta superfície es restaurarà mitjançant  aportació de terra vegetal i hidrosembra. 

Cal tenir en compte l’efecte indirecte que produirà la fase de moviment de terres com a 

conseqüència de l’increment del nombre de camions. Per minimitzar els impactes derivats, serà 

necessari comptar amb una bona xarxa de camins de servei. L’amplada dels camins realitzats per 

donar accés a l’obra serà l’estrictament necessària pel pas de vehicles i maquinària. Una vegada 

acabada l’obra es procedirà a realitzar les operacions necessàries de restauració d’aquests 

accessos temporals per tal de recuperar les condicions inicials. 

Una altra mesura a tenir en compte és la minimització de l’ús de maquinària pesada per evitar al 

màxim la compactació del sòl.  

Per altra banda, a fi de minimitzar l’ocupació de sòl i l’afecció a la coberta vegetal que pot produir-

se a conseqüència de les obres, es durà a terme el jalonament de la zona d’ocupació de l’actuació, 

tant de les  

zones d’ocupació permanent como de les d’ocupació temporal. 

Una cinta de plàstic bicolor i unes estaques d’un metre clavades a terra uns 30 cm constituiran el 

tancament. 

A les zones d’especial valor ecològic i/o cultural el jalonament, segons el parer del Director 

Ambiental d’Obra, podrà ser reforçat mitjançant una malla metàl·lica o qualsevol altre element de 

senyalització que es consideri adequat. 

Abans del començament de les obres, es redactarà un pla de camins per tal de minimitzar 

l’ocupació de sòls. Aquest pla haurà de disposar del vistiplau del Director Ambiental de l’Obra. 

6. MESURES CORRECTORES SOBRE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

Les mesures per a la protecció del sistema hidrològic es refereixen, d’una banda, a la localització 

dels elements auxiliars temporals de forma que no afectin el sistema hidrològic i, d’altra banda, a la 

protecció dels llits travessats per la traça.  

6.1. Durant la fase d’obres 

Pel que fa a l’adequació de les instal·lacions auxiliars, per tal d’evitar qualsevol abocament 

contaminant que pugui afectar directament o indirecta les aigües, tant superficials com 

subterrànies, durant la fase d’obres, les instal·lacions auxiliars i parcs de maquinària hauran de 
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disposar d’un disseny adequat de les seves plataformes i contorns que permetin la contenció i 

canalització de les aigües de vessament de pluja, els arrossegaments d’aquesta i els possibles 

abocaments accidentals.  

Les característiques d’aquestes zones d’instal·lacions auxiliars s’ajustaran a les següents 

consideracions de caràcter general: 

- El recinte de les instal·lacions auxiliars haurà de tenir un sistema perimetral de recollida 

d’aigües la qual les canalitzi fins a una bassa de decantació. Les cunetes  i la bassa es 

dimensionaran segons el volum màxim de vessament que pugui arribar a ella, determinat 

pel règim pluviomètric i especialment per les precipitacions màximes, així com la superfície 

de la conca aportant.  

- A la parcel·la de les instal·lacions auxiliars, es delimitarà una zona que es destinarà a un 

parc de maquinària, un magatzem de residus perillosos i, si escau, una planta de 

piconament i/o formigó. Estarà dotada amb un sistema doble de cunetes perimetrals i 

impermeabilització del terreny. 

- Per altra banda, les casetes d’obra, tindran un equip de depuració portàtil per a les aigües 

fecals, les aigües clarificades del qual s’abocaran al llit corresponent una vegada s’hagi 

comprovat que la seva composició compleix la normativa vigent i disposi dels 

corresponents permisos, a l’igual que la resta dels efluents dels dispositius de depuració i 

tractament d’aigües. 

- Qualsevol tipus d’abocament serà realitzat amb l’aprovació de la Direcció Ambiental 

d’Obra, amb la garantia prèvia que es compleix la legislació vigent. 

Finalment i amb caràcter general també es tindran en compte les següents mesures: 

Durant l’execució de les obres únicament es podrà ocupar el llit interceptats per la traça, 25 m 

aigües amunt i aigües avall de l’eix de la infraestructura. 

Evitar la invasió permanent de les lleres. És important considerar un jalonament específic (amb 

cinta plàstica i jalons cada 5m com a màxim) per a les zones d’especial valor ambiental com són 

els rius, rieres i lleres amb vegetació natural associada (únics elements de la zona d’estudis 

catalogades com zones excloses) que es trobin adjacents a les obres o a zones de trànsit de 

maquinària. 

- Prohibir l’abocament de runes als barrancs i cursos hídrics. 

- Restaurar la vegetació de ribera en aquelles zones on hagi estat afectada. 

- Situar els estreps de les obres de fàbrica  fora de la llera de torrents i rieres. 

- Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats en zones properes a 

cursos fluvials. 

- Extremar les mesures de precaució pel que respecta a abocaments 

d’hidrocarburs, ciments i runes, realitzant les activitats que comportin la 

manipulació d’aquestes materials fora d’àrees amb influència fluvial. 
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- Situar les instal·lacions d’obra, aparcament i estacionament de la maquinària el 

més lluny possible dels cursos d’aigua. Portar a terme la correcta 

impermeabilització de les zones auxiliars d’obra. 

- Disposar de material absorbent suficient a les zones de maquinària per  tal de 

poder fer front a possibles vessaments accidentals. 

- Evitar qualsevol tipus d’obstacle o abassegament de materials, aigües avall o 

amunt dels drenatges. 

- Aturada de les operacions de desmantellament i moviments de maquinària durant 

els dies de pluja intensa, per evitar l’aportació de sòlids a l’escolament superficial. 

- En cas d’ésser necessari, construcció  de  guals  provisionals  per  travessar  els  

cursos  d’aigua afectats.  Es demanarà   autorització   de   l’Agència   Catalana   de   

l’Aigua   (ACA), en el seu cas. Aquests  guals  provisionals  es  retiraran  una  

vegada  finalitzada  la construcció de l’estructura. 

6.2. Fase d’explotació 

- S’aplicarà la normativa vigent pel que fa als tractaments d’herbicides o altres productes 

químics, la qual es troba recollida a l’Annex Ambiental. 

- Prohibir l’abocament de runes als barrancs i/o cursos hídrics. 

7. MESURES CORRECTORES SOBRE LA VEGETACIÓ I la FLORA 

7.1. Pèrdua d’hàbitats i espècies 

Les mesures a adoptar són les següents: 

- Minimització de la superfície i nombre de zones afectades, entre d’altres: 

� Limitació i senyalització de l’àrea afectada per tal que aquesta sigui la mínima 

possible. Abans de  realitzar  la  tala  i  desbrossada  de  la  zona  d’ocupació,  es 

delimitaran els límits de la traça amb un jalonament per no donar lloc a una 

ocupació exagerada del terreny. Aquest abalisament es farà amb cinta plàstica i 

estaques de manera que sigui duradora en especial en les àrees forestals i en 

entorns de torrents i rieres.  

� L’afecció a la vegetació de ribera en la construcció dels viaductes quedarà 

restringida a la derivada de la construcció de piles i estreps i els seus fonaments. 

� S’evitarà la localització de les instal·lacions auxiliars d’obra a les zones on 

existeixin les formacions vegetals més fràgils. 

Per tal de minimitzar la pols per el pas de vehicles i maquinària que pot   afectar a  la  vegetació  

es  limitarà  el  trànsit  de vehicles  i maquinària  a  una  sèrie  de  camins  i  vies  concretes  per  

afectar  el mínim possible la resta de l’entorn. Així mateix, es regarà la vegetació de les zones 

afectades pel moviments de terres i pròximes a les plantes de formigó per a evitar el dipòsit sobre 

la superfície foliar. 
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Revegetació de les àrees afectades per les obres. Es restauraran els indrets afectats com dipòsits 

de terres o zones d’abassegament temporal, préstecs, accessos i altres parts auxiliars de l’obra, per 

facilitar la ràpida regeneració de les espècies vegetals que hi havia. 

Restabliment de la vegetació autòctona i potencial de totes aquelles àrees afectades, tant pel que 

fa a les zones de bosc com a la vegetació de ribera, evitant la introducció d’espècies no 

autòctones. 

La Direcció Ambiental de l’Obra assenyalarà, si escau, els exemplars d’alt valor natural o 

paisatgístic que es trobin pròxims al traçat o als camins d’accés, dins el perímetre d’obres i els 

troncs dels quals s’hagin de protegir amb taulers o un altre tipus de protector que es consideri 

oportú. Així mateix, podrà determinar la necessitat de trasplantar arbres de valor singular, sempre 

que sigui tècnicament viable. En aquest cas, el transplantament es durà a terme fora del període 

vegetatiu i es trasplantarà l’arbre a un emplaçament amb unes condicions ecològiques similars. En 

la mesura que pugui, es trasplantaran a espai contigus. 

7.2. Creació de nous hàbitats 

Les mesures a adoptar són les següents: 

- Revegetació de talussos originats per l’obra. En els nous talussos, tant en terraplè com en 

desmunt, s’aplicaran mesures correctores d’integració paisatgística com són les 

hidrosembres i les plantacions. Aquestes revegetacions es portaran a terme amb 

espècies autòctones pròpies de la zona i en aquest cas de baixa combustibilitat i 

inflamabilitat ja que el projecte es troba en una àrea d’alt risc d’incendis forestals. El 

procediment a seguir per a la revegetació dels talussos ha de ser el següent:  

� Preparació d’un substrat adequat format per la terra vegetal originada en el 

moviment de terres i correctament aplegada i la utilització de adobs orgànics i 

restes vegetals. 

� Revegetació dels diferents talussos amb les espècies escollides segons el tipus 

de vegetació dominant en cada cas. En el cas de plantació d’arbres i arbustos, 

aquests seran autòctons. 

� Realització d’un tractament d’hidrosembra per tal de minimitzar els processos 

erosius i integrar paisatgísticament les noves infraestructures dins l’entorn. La 

hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera amb mulch, productes 

fixadors, llavors i adobs, i una segona amb mulch per tal de cobrir les llavors. La 

barreja de llavors estarà composta per lleguminoses i gramínies. 

7.3. Alteració de medis naturals interessants 

Objecte del present Projecte Constructiu afectarà mínimament al extrem nord del Lloc d’Interés 

Comunitari (LIC) Massís del Montseny, també catalogat com Parc Natural i que forma part del 

PEIN. 
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Aquest espai ocupa un àrea de 29.091 has i presenta diferents tipus d'hàbitats d'interès comunitari 

com Boscos de castanyers, de alzines, boscos al·luvials residuals, llacs eutròfics naturals amb 

vegetació de Magnopotamion o Hydrocharition, etc... 

Així mateix, es caracteritza a més a més per recollir mamífers d'interès comunitari com són la rata-

pinyada petita de ferradura (Rhinolophus hipposideros), rata-pinyada gran de ferradura 

(Rhinolophus Ferrum-equinum), peixos com el barb (Barbus meridionalis) i invertebrats com són la 

Euphydryas aurinia, la papallona isabelina (Graellsia isabelae), l’escanyapolls o cérvol volador 

(Lucanus cervus), l’escarabat (Osmoderma eremita), el Longicornis alpí (Rosalía alpina) i el 

Cerambyx porc. 

Per tal de garantir el manteniment de les característiques d’aquests espais, a més a més de les 

mesures contemplades abans, s’aplicaran les següents: 

� Respectar les zones ocupades per les masses forestals. 

� Limitació i senyalització de l’àrea afectada. 

� Vigilància forestal per evitar possibles incendis. 

8. MESURES CORRECTORES SOBRE LA FAUNA 

8.1. Pèrdua i pertorbació d’hàbitats 

Les molèsties a la fauna durant les obres deriven de la destrucció o alteració de la coberta vegetal 

del sòl o dels cursos de l’aigua, de la pèrdua de la tranquil·litat a causa del soroll i les llums de les 

obres i a la major freqüentació de la zona. Aquestes molèsties, com que estan associades a l’obra, 

són, per tant, temporals, però els seus efectes en les poblacions de fauna de la zona es poden 

notar una vegada hagin acabat les obres; segons s’ha posat de manifest, entre altres casos, en el 

seguiment efectuat en els anys posteriors a la construcció i posada en marxa de l’Eix Transversal 

de Catalunya (anys 1995 i 1996), al tram Osormort-Santa Coloma de Farners. 

Convé, per tant, establir mesures per a reduir les molèsties a la fauna durant el període d’obres, 

com s’exposa a continuació: 

- Reduir la zona alterada a les àrees de major interès per a la fauna, com ara les zones de 

vegetació natural poblada d’arbres i els rius i les seves riberes, minimitzant la zona que 

s’ocuparà en elles. 

- Les actuacions d’estassada de la vegetació i de moviment de terres es duran a terme 

preferentment fora de l’època més sensible per a la fauna: l’època de reproducció i cria. 

Generalment aquesta època comprèn els mesos de gener a juliol. En cas que aquestes 

actuacions s’hagin de realitzar en aquesta època, abans del seu començament, personal 

especialitzat durà a terme un reconeixement de cadascuna de les zones d’actuació per tal 

de detectar la possible presència de nius o de ventrades d’espècies d’interès que 

poguessin resultar afectades per les obres, i només es podran realitzar si no existissin. 

- No es realitzaran treballs nocturns, llevat dels que s’hagin de realitzar a l’interior dels 

túnels.  
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- Durant el període de reproducció i cria (de gener a juliol) no es realitzaran explosions ni 

voladures. 

- Repoblació amb vegetació autòctona de les zones afectades per les obres. 

- Es controlarà el nivell de sorolls durant les obres especialment per les vibracions 

provocades pels moviments de terres que s’han de procurar reduir  especialment  a  

l’època de cria ,en concret en els punts més interessants per la fauna. S’intentarà 

delimitar-les en el temps i portar-les a terme en períodes de baixa activitat animal. 

8.2. Efecte barrera i Passos de fauna 

Una carretera significa una fragmentació dels hàbitats presents a banda i banda d’aquesta, tot 

dificultant la connectivitat biològica. 

En funció dels animals, podem trobar dos efectes barrera: per una banda la tanca perimetral, i per 

l’altra una barrera etològica, doncs algunes espècies no s’atreveixen a creuar una carretera, fins i 

tot les d’amplada reduïda. La mesura correctora d’aquest impacte és la canalització de la fauna 

pels indrets adients, així com extremar les mesures de precaució per evitar al màxim els 

atropellaments. 

Com que l’objectiu del projecte és el desdoblament de la carretera existent, les actuacions 

previstes en relació amb l’efecte barrera tenen com a finalitat mantenir la permeabilitat 

aconseguida en la carretera actual i millorar-la en els casos que això sigui possible. 

Per aquest efecte, s’han tingut en compte les mesures proposades en el document “Proposta de 

mesures per a la millora de la permeabilitat al pas de fauna al tram de l´Eix Transversal (C-25) 

situat entre el viaducte d´Osormort i Santa Coloma de Farners (PK 196+ 000 a PK 225+000)” de 

GISA, d’agost de 2006, formulades a partir de l’anàlisi de la utilitat de les obres de drenatge, 

passos superiors i passos inferiors existents en aquest tram com passos per a la fauna. 

En els estudis indicats es conclou que la permeabilitat actual és alta, a causa dels viaductes, 

túnels i passos superiors i inferiors existents i a les obres de drenatge adaptades a l'actual C-25 

per al pas de fauna.  

Es proposen, per tant, com a mesures correctores l’adequació de determinats passos superiors i 

inferiors existents i de les obres de drenatge de canalització de rieres i torrents, amb vegetació per 

atraure el moviment de la fauna cap aquests passos.  

Pel que fa als petits mamífers, podran utilitzar les obres de drenatges sense gaires problemes. En 

el cas de mamífers de mida mitjana, diverses espècies de carnívors podran utilitzar els drenatges, 

passos inferiors i superiors com a passos de fauna sempre i quan les entrades siguin accessibles. 

El seu ús es facilitarà implantant vegetació a les entrades.  

Pel que fa a la fauna gran, s’adaptaran passos superiors, a més a més de l’existència de túnels, 

falsos túnels i viaductes que garanteixen una bona connectivitat ecològica i per tant una bona 

permeabilitat de l’estructura.  
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En els drenatges adequats com a passos de fauna en els que existeixi algun curs d’aigua amb 

suficient regularitat com per a dificultar la seva utilització per la fauna, es construirà un esglaó 

lateral que sempre quedi sec en el cas dels calaixos, i  plataformes de formigó lleugerament 

inclinades en el cas de tubs, de manera que l’aigua circuli per un rec lateral  (veure Figura 8.2.1). 

Pel que fa referència als rèptils, hi ha espècies com ara algunes serps, que  tendeixen  a  seguir  el  

voral  de  la  carretera  longitudinalment, i rarament la creuen, però quan ho fan van lentes i corren 

el risc d’ésser atropellades. Per aquests animals hi ha la possibilitat d’usar els drenatges de la 

carretera com a passos de fauna. Acostumen a emprar passos amplis i de curta longitud, sobretot 

si existeix un substrat natural a la base del pas, si la localització de l’estructura es troba al mateix 

nivell que els entorns i si hi ha vegetació o altres elements que aportin cobertura i refugi a les 

entrades del pas. 

En el cas dels animals associats als rierols que travessen la carretera, bàsicament amfibis cal 

adequar els drenatges per què siguin permeables als seus moviments. Aquests animals 

necessiten suficient aigua a l’entrada i a l’interior del drenatge, unes dimensions prou àmplies i una 

ubicació adequada. Els principals corredors, com són els cursos hídrics, garanteixen la seva 

continuïtat mitjançant les obres previstes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a l’adequació de les obres de drenatge es tindran en compte les següents consideracions: 

- Revegetació de els voltants dels passos, tal i com s’indica en l’apartat de restauració 

paisatgística. 

- Aconseguir continuïtat entre la vegetació i el pas. 

- Aconseguir la visibilitat de l’embocadura oposada. 

En el present projecte, s’han dimensionat una d’obra de drenatge que permet el pas de la fauna 

travessant la carretera. Tots els passos seran condicionats en base als estudi abans esmentats i 

amb l’objectiu d’aproximar-se tant com sigui tècnicament possible a les mesures proposades com 

Figura 8.1. Condicionament de la base dels passos inferiors amb separació del pas d’aigua i de bandes seques destinades al pas de fauna 
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adequades pel document de “Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados 

perimetrales”, en el que es basa el document de GISA d’agost de 2006. 

Nom Índex d’obertura Distància (m) Categoria 

O.D. 202.7 0,08 + 0,2 640 Obra de drenatge 

 

El passo superior projectat disposa d’una amplada de 10m, amb l’objectiu de fer-lo servir com a 

pas multifuncionals. Encara que no presentin la relació ample/llarg desitjada, aquestes estructures 

poden garantir el pas d’animals de port gran. 

El condicionament de tots els passos de fauna ja sigui per a petita o gran fauna inclou: 

- La naturalització amb vegetació de les entrades i sortides de les obres de drenatge. 

- La previsió de passos secs en el cas que hi hagi una llera que porti aigua En els calaixos 

contemplats com passos de fauna es contemplarà per a cadascun d’ells dues franges 

laterals de 1m de amplada i 0,3 m d’alçada per a garantir passos secs per a la fauna. 

Aquest graó lateral serà de formigó. 

- Soleres de formigó com passos secs en la base dels tubs. 

- La conducció del tancament perimetral cap als passos. 

- Naturalització de rampes de accés de determinades OD mitjançant emmacat d’escullera o 

sense portar a terme l’ allisament de les mateixes. 

8.3. Tancament i escapades 

El tancament longitudinal de la nova infraestructura serà continu i dirigirà la fauna cap als passos i 

incorporarà estructures que permetin l’escapada dels animals que accidentalment hagin accedit al 

seu interior. 

El tancament sempre es col·locarà de manera que quedin lliures les embocadures de les obres de 

drenatge, garantint, així, el lliure trànsit de la fauna a través d’aquestes. 

9. MESURES CORRECTORES SOBRE EL PAISATGE 

La principal mesura correctora que s’adopta pel que fa referència a l’impacte paisatgístic és el 

tractament dels talussos resultants mitjançant hidrosembra i plantacions. Hauran de ser el més 

estesos possible, intentant assimilar-los al màxim als naturals. En el present projecte tots els 

talussos en desmunt i terraplè tenen una relació 3H:2V per tal de permetre la seva restauració i 

revegetació. 

Així mateix, a la resta d’àrees generades (zones adjacents, planeres, marginals, etc.) es realitzarà 

tractament paisatgístic per a naturalitzar i integrar dites àrees a l’entorn. També es realitzarà una 

revegetació per restaurar els trams de carretera actual que quedin en desús (veure Plànols 12 B 

de Mesures Correctores. Plantacions).  

Per a aconseguir la restauració paisatgística: 
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- Es restauraran les cobertes vegetals de les superfícies mitjançant hidrosembres. 

- Es plantaran arbres i arbusts per aconseguir una màxima integració paisatgística. 

Les hidrosembres i revegetacions es faran tan aviat com la climatologia ho permeti i sempre a 

continuació d’haver fet l’aportació de la terra vegetal, per ajudar a fixar-la evitant pèrdues per 

erosió 

S’hauran de tenir en compte totes aquelles zones malmeses durant l’obra, procedint a la seva 

restauració per disminuir l’impacte paisatgístic derivat: àrea destinada a instal·lacions auxiliars 

d’obra, zones de préstecs, etc. 

Les plantacions es realitzaran variant les espècies segons la zona d’actuació sigui en barranc 

(comunitat de ribera) o en els diferents zones existents a l’àrea d’actuació: forestal, conreu, etc. 

També s’hauran de restaurar els diferents accessos creats al llarg de la traça, i adequar les obres 

de drenatge com a passos de fauna mitjançant la seva correcta revegetació. 

Els patrons d’hidrosembra i plantació compliran els criteris definits en el Decret 130/1998, de 12 de 

maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de 

carreteres, i que defineix que l’àmbit d’aplicació són les àrees que transcorrin per terreny forestal 

segons l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, inclosos en els termes 

municipal declarats d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març.  

Pel que fa als tipus de espècies emprades a la restauració, s’ha evitat l’utilització d’espècies 

piròfiles. 

Així mateix, el decret defineix una zona de Seguretat d’1metre a partir de l’extrem exterior de la 

calçada i una zona de Protecció de 3metres a partir de la línia externa de la zona de seguretat. 

En els trams del traçat que discorren per zones forestals incloses en els termes municipals 

declarats d’alt risc d’incendi (per del T.M. d’Arbúcies) on la vegetació presenta una major 

combustibilitat, s’han aplicat els criteris del decret, mantenint 4 metres a partir de l’extrem exterior 

de la calçada ( o voral pavimentat) sense restaurar amb vegetació arbustiva ni arbòria. 

Per altra banda, l’estesa de terra vegetal així com la hidrosembra es realitzaran en la totalitat dels 

talussos i zones planeres.  

Aquestes criteris estan continguts i detallats a l’Annex de Mesures de Prevenció d’Incendis 

Forestals . 

Així mateix, a l’hora de fer la selecció d’espècies per a la revegetació s’ha tingut en compte 

l’establert al Decret 162/1999, de 15 de juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del 

foc bacterià (Erwinia amylovora). 

9.1. Condicionament del terreny i estesa de terra vegetal 

Prèviament a l’execució de les plantacions i l’hidrosembra, s’ha de realitzar un condicionament del 

terreny per tal de maximitzar les possibilitats d’èxit. 
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En les zones adjacents i marginals, que s’han compactat a causa del trànsit de maquinaria durant 

l’execució de les obres, és durà a terme un fresatge i incorporació d’adob per tal de descompactar 

i deixar en condicions òptimes el terreny. 

A les noves superfícies generades per l’execució de les obres (talussos de terraplè i desmunt, 

ocupacions temporals, passos de fauna, etc) es realitzarà una estesa de terra vegetal, prèviament 

retirada i abassegada dins de l’ambit de l’obra, de 30 cm de gruix. 

Aquesta terra serà posteriorment condicionada mitjançant adobs. 

La terra vegetal necessària per a l’obra es: 

Tal i com es va esmentar a l’apartat 5, existeix la possibilitat de no trobar un gruix de 30 cm de 

terra vegetal en determinats terraplens i desmunts definits pel projecte a sobre de talussos 

executat a la Fase 1. Per això, es contemplarà una partida addicional de terres vegetals per a 

compensar aquest possible dèficit, tal i cóm es demana a l’informe emès per la Direcció General 

de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat. Aquesta partida suposa un gruix de 20 cm per a aquestes 

zones. 

9.2. PLANTACIONS 

Les tipologies de plantació escollides són diferents segon l’entorn en el qual s’aplicarà. Així podem 

diferenciar  els següents tractaments: 

 

- Forestal 1 

- Forestal 2 

- Agrícola 

- Zones adjacents 

- Pas de fauna 

La restauració dels terraplens i desmunts de la Fase 1 de l’Eix Transversal es durà a terme amb 

els mateixos tipus de tractament de les zones properes. 

A continuació es detallen aquest tractaments, que es recullen als plànols de Mesures Correctores 

d’Impacte Ambiental. 

a. Tractament Plantació tipus Forestal  

Tipus Forestal 1 

Condicionament i 

estabilització de 

sols 

Talussos (m2) Passos Fauna (m2) 
capa terra vegetal 

(m) 

TOTAL 

(m3) 

Estesa terra 

vegetal 
42647,33784 1097,7 0,3 13123,51 
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Aquest tipus de plantació està definida per a talussos dins d’espais forestals o propers als 

mateixos des de l’inici del tram fins al PK. 205+300. Per a definir el tipus de tractament s’ha tingut 

en compte la vegetació existent actualment a la zona, la informació recollida a l’estudi d’impacte 

ambiental i la informació disponible al Departament de Medi Ambient i Habitatge sobre les 

formacions vegetals presents a la zona. 

Tractament Plantació tipus Forestal 1 

Espècie Mida alçada (cm)/Calibre Presentació Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus humilis 40-60 Contenidor 30 % 

Quercus ilex ssp ilex 40-60 Contenidor 30 % 

Pinus sylvestris 40-60 Contenidor 40 % 

TOTAL (ut/ha)  800 

Estrat arbustiu 

Sarothamnus scoparius 40-80 Contenidor 30 % 

Phillyrea latifolia 60-80 Contenidor 30 % 

Viburnum tinus 20-40 Contenidor 40 % 

TOTAL (ut/ha)  1000 

Tipus Forestal 2 

Aquest tipus de plantació segueix els criteris esmentats per al tipus 1 i està definida per a talussos 

dins d’espais forestals o propers als mateixos des del PK. 205+300 fins al final del tram objecte del 

present Projecte Constructiu. 

Tractament Plantació tipus Forestal 2 

Espècie Mida alçada 
(cm)/Calibre 

Presentació 
Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus suber 40-60 Contenidor 60 % 

Pinus sylvestris 40-60  Contenidor 40 % 

TOTAL (ut/ha)  800 

Estrat arbustiu 

Arbutus unedo 20-40 Contenidor 50 % 

Sarothamnus scoparius 40-80 Contenidor 25 % 

Cistus monspeliensis 30-40 Contenidor 25 % 

TOTAL ut/ha)  1000 

b. Tractament Plantació tipus Agrícola 

Aquest tipus de plantació s’aplicarà als talussos situats a l’entorn de camps de conreu i similars, 

amb algú grau de transformació, al llarg del tram a estudi. Ja que tan sòl s’han identificat terrenys 
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propers al traçat amb aquestes característiques a la primera zona del tram, el tractament serà 

similar al Tipus Forestal 1, amb una menor densitat de plantació. 

Tractament Plantació tipus Agrícola 

Espècie Mida alçada (cm)/Calibre Presentació Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus humilis 40-60 Contenidor 25 % 

Quercus ilex ssp ilex 40-60 Contenidor 25 % 

Pinus sylvestris 40-60 Contenidor 50 % 

TOTAL (ut/ha)  500 

Estrat arbustiu 

Sarothamnus scoparius 40-80 Contenidor 30 % 

Phillyrea latifolia 60-80 Contenidor 30 % 

Viburnum tinus 20-40 Contenidor 40 % 

TOTAL (ut/ha)  700 

c. Tractament Plantació tipus Zones adjacents, marginals i altres 

Aquest tipus de tractament s’utilitzarà en totes aquelles àrees que quedin definides per la 

realització de la nova traça. Es tenen en compte el tronc principal, els camins de servei, etc. 

Normalment, es tracta de zones fora d’us situades en el mig de les infraestructures i zones d’obra, 

entre el tronc principal i enllaços o camins, etc. 

Tractament Plantació tipus Zones adjacents, marginals i altres 

Espècie Mida alçada 
(cm)/Calibre 

Presentació 
Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus ilex ssp ilex 40-60 Contenidor 100 % 

TOTAL (ut/ha)           300 

Estrat arbustiu(ut/ha) 

Sarothamnus scoparius 40-80 Contenidor 50 % 

Phillyrea latifolia 60-80 Contenidor 50 % 

TOTAL (ut/ha)  500 

d. Tractament Plantació tipus Passos Fauna 

Aquest tipus de tractament es contempla per a passos de fauna que se situen en obres de 

drenatge i obres de fàbrica, que s’adeqüen i naturalitzant amb vegetació per afavorir la seva 

finalitat de conduir els animals a través dels mateixos. Els viaductes seran objecte d’un altre tipus 

de tractament, encara que també siguin passos per a la fauna. 

Tipus Pas de Fauna  
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En zones on les estructures hidràuliques s’han dissenyat per permetre el pas de cursos fluvials 

més o menys permanents i de cert cabal, i on existeix vegetació associada als mateixos, s’utilitza 

un tractament  amb vegetació característica de zones humides. 

En termes generals, la restauració es realitza als laterals de l’entrada de les ODs. En l’entrada dels 

passos i sempre que no ni hagi un curs d’aigua definit, només es col·locaran peus dispersos 

d’arbusts (a més a més de l’hidrosembra) amb l’objectiu de fer el pas més atractiu, sempre que no 

hi hagi un curs permanent d’aigua, per a no alentir el pas de la mateixa.  Així doncs, es realitzaran 

plantacions guia, consistent en alineacions arbori - arbustives als laterals del pas, a peu de 

terraplè, per a ajudar a conduir la fauna a l’entrada d’aquest, deixant la zona central oberta, sense 

vegetació arbòria. 

Tractament Plantació tipus Pas de Fauna B 

Espècie Mida alçada 
(cm)/Calibre 

Presentació 
Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Alnus glutinosa   12-14 circ. Arrel nua 100 % 

TOTAL (ut/ha)  1000 

Estrat arbustiu 

Viburnum tinus 30-40 Contenidor 50 % 

Cornus sanguinea 60-80 Contenidor 50 % 

TOTAL (ut/ha)  1000 

9.3. Hidrosembres 

L’hidrosembra és un mètode especialment indicat per sembrar superfícies d’elevat pendent, 

terrenys poc consolidats i espais inaccessibles a la maquinària convencional. 

Aquest procés es basa en l’aplicació a gran pressió sobre la superfície del terreny d’una suspensió 

homogènia d’aigua i llavors amb altres additius opcionals, com fertilitzants, mulch i estabilitzants. 

En relació a l’àmbit del present projecte, s’hidrosembren totes les superfícies per a les quals es 

projecta la revegetació contemplada en l’apartat anterior. A més a més també serà objecte 

d’hidrosembra la mitjana resultant entre les calçades d’ambdós sentits. 

La hidrosembra tindrà la següent composició: 

Espècie Percentatge Dosi (g/m2) Emplaçament 

Lolium rigidum 25% 

35 

Talussos 3H:2V 

Banquetes i bermes 

Zones adjacents 

Passos de fauna 

Festuca arundinacea 20% 

Cynodon dactylon 5% 

Agropyrum intermedium 20% 
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Espècie Percentatge Dosi (g/m2) Emplaçament 

Agropyrum repens 20% Mitjana 

Medicago lupulina 10% 

Els additius seran: 

Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua 4 l/m 2 3 l/m2 

Llavors 30 g/m2 - 

Mulch 250 g/m2 100 g/m2 

Estabilitzador 20 g/m2 15 g/m2 

Adob mineral 20 g/m2 - 

A les superfícies sembrades i hidrosembrades s’efectuarà una resembra a la tardor següent a què 

es dugui a terme l’actuació, quan el seu grau de cobertura sigui inferior al 95%. 

Pel que fa als regs, a més del primer reg s’efectuaran 10 regs per unitat i les dosis correspondran 

a 5 litres per unitat d’arbre adult i un litre per arbust o arbre d’1 o 2 sabes. El nombre de regs pot 

variar segons les condicions climàtiques i l’orientació de les zones a tractar. 

Els regs es realitzaran a la primavera. El moment d’execució dels regs es determinarà tenint en 

compte les condicions climàtiques i ambientals reals que tinguin lloc després d’haver efectuat la 

sembra o hidrosembra i la plantació. Els moments del dia més indicats per a regar són les últimes 

hores de la tarda i les primeres del matí. La Direcció Ambiental d’Obra podrà autoritzar variacions 

en la freqüència i dosi de reg quan les condicions ambientals això ho justifiquin. 

10. MESURES CORRECTORES SOBRE L’AFECTACIÓ DE CAMINS 

Respecte a l’afectació dels camins existents per les obres derivades del present projecte 

constructiu, es garantirà l’accés a la totalitat de les parcel·les durant i després de les obres, ja sigui 

restablint els camins afectats, construint accessos temporals o creant nous accessos. 

Per altra banda, per a l'elaboració dels Estudi d'Impacte Ambiental es van realitzar consultes als 

Serveis Territorials de Medi ambient de Girona i en resposta a aquestes consultes sobre 

l’existència de vies pecuàries que poguessin estar afectades per les obres indica que: 

- Els Serveis Territorials de Girona, remeten un pla amb la ubicació de les possibles vies 

pecuàries existents en la zona d'estudi.  

S’identifica 1 via pecuària que creua la traça, una aproximadament en el Coll de Revell, on existeix 

en l’actualitat un túnel artificial que suposa la continuïtat de la mateixa. 

Encara que aquesta via pecuària actualment no estan classificades d’acord amb la legislació 

vigent, mantindran la seva continuïtat. 
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11. MESURES CORRECTORES SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL 

Al llarg del tram objecte del present Projecte Constructiu no s’ha detectat cap jaciment arqueològic. 

No obstant això, el descobriment de noves restes arqueològiques i paleontològiques només es pot 

realitzar a partir de l’estudi concret del subsòl, no coneixent mai a priori el que resta amagat en ell i 

per tant no hem de descartar l’aparició d’aquests durant la realització de les obres. Per tant, serà 

necessari aplicar mesures correctores d’abast més general que consistiran en: 

- Efectuar un seguiment arqueològic quan es durin a terme els moviments de terres en tots 

els seus aspectes (excavacions, abocadors, abassegaments temporals, etc.) per tal de 

documentar la possible aparició de restes arqueològiques. També es tornaran a dur a 

terme treballs de prospecció un cop s’hagin retirat els primers nivells de terres superficials 

ja que hi ha la possibilitat de documentar jaciments arqueològics que superficialment no 

serien observables. 

- Incorporar un programa d’actuació en el pla de medi ambient, compatible amb el pla 

d’obra, que consideri les iniciatives a adoptar en el cas d’aflorament d’algun jaciment 

arqueològic o paleontològic no inventariat ni localitzat en les prospeccions. 

Amb respecte als elements d’interès arquitectònic presents al llarg del traçat, es recullen als 

plànols de Mesures Correctores , Zones excloses. 

12. MESURES CORRECTORES RESPECTE A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

En la gestió dels residus es complirà la normativa vigent la qual es recull a l’Annex Ambiental. 

Així la gestió dels residus es realitzarà seguint els següents punts. 

Es situarà al parc de maquinària i a les zones de treball un punt net de gestió de residus. Els residus 

perillosos es col·locaran allunyats de les principals activitats d’obra i de manera que s’evitin 

possibles vessaments, sobre una plataforma que els aïlli del terra i que tingui un muret perimetral 

per evitar vessaments. 

- Tots e l s  contenidors per a residus perillosos hauran d’estar perfectament senyalitzats 

indicant quin tipus de residus contenen i especificant què cal abocar-hi a cadascun; al 

mateix temps hauran d’estar tapats amb una tapa hermètica que els protegeixi de la 

pluja.  

- En els llocs on hi ha hagut localitzacions concretes, com pàrquings de maquinària o les 

plantes de treball..., s’evitarà els vessaments incontrolats dels residus. Per això es 

delimitarà una zona d’emmagatzematge de productes químics i substàncies líquides 

específiques. 

- A les àrees on es preveu la construcció d’estructures com enllaços de camins, creuaments 

de rieres etc., es destinarà una zona específica dedicada a abocar-hi les restes de les 

cubes de formigó sobrant i neteja de les canaletes i cubes de formigó. Consistirà en un 

forat d’unes dimensions de 1 x 1 x 3 metres de profunditat, degudament 

impermeabilitzat amb un geotèxtil que serà el punt de neteja de les cubes de formigó. 
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Aquesta àrea estarà perfectament delimitada i senyalitzada de manera que quan s’acabin 

les obres de la carretera o quan estigui ple el forat, caldrà eliminar-les com a residu 

d’obra a un gestor homologat.  

- S’establirà una zona de parc de maquinària a on s’instarà un dipòsit per acumular-hi 

tots els  restes procedents del canvi d’oli de les diferents màquines utilitzades en les 

obres. Aquest estarà impermeabilitzat per poder executar aquestes operacions  sota el 

màxim control i evitar contaminacions innecessàries dels terres. Si per alguna raó es fa 

necessari portar a terme aquesta  operació a peu d’obra es prendran les mesures 

oportunes per evitar que es puguin generar possibles contaminacions de sòls i per evitar 

vessaments incontrolats d’oli. 

En cas de vessament accidental de formigons, asfalt, olis, hidrocarburs, etc, es comunicarà 

d’immediat a la direcció de l’obra. 

Els residus produït  a l’obra e  gestionaran seguint la  normativa vigent, amb transportistes i gestors 

autoritzats i amb la documentació requerida, fulls de seguiment, etc. 

Els sobrants de terres i materials de demolició d’obres que no es puguin dipositar en aquests 

abocadors es traslladaran a un dels dos abocadors controlats en servei situats a uns 10-15 km de 

la zona del projecte. ( Veure Annex 4 Geologia i procedència de materials. 
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ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 

 

 
 - 2 - 

1. Introducció al concepte de soroll:  
 
El soroll es pot definir com el so no desitjat i és un fenomen mediambiental que ens acompanya des 
d'abans del naixement i durant tota la nostra vida. El soroll cal considerar-lo com un contaminant 
ambiental, un residu energètic generat per un ampli ventall d'activitats humanes. La quantitat total 
d'energia dissipada com a soroll a la superfície terrestre és baixa quan la comparem a altres formes 
d'energia, com la calòrica. És l'elevada sensibilitat de l'oïda que fa que aquesta forma d'energia arribi a 
ésser perjudicial pel bon funcionament fisiològic i psicològic del nostre organisme, així com el d'altres 
espècies que es poden veure afectades. A més a més, el soroll pot interferir en un ampli ventall 
d'activitats humanes com el son, la comunicació i la concentració mental. 
 
El so és una vibració mecànica que per propagar-se requereix d'un medi que ha de tenir massa i elasticitat. 
La magnitud que s'utilitza per avaluar la pertorbació d'equilibri del medi on es propaga l'ona sonora és la 
pressió sonora. Es tracta de la variació de pressió per sobre i per sota de la pressió atmosfèrica. El nivell 
mínim de pressió sonora d'un so, perquè sigui audible és de 0.00002 Newtons (N) per m2, mentre que si la 
pressió puja per sobre els 20 N/m2 s'arriba a sentir dolor al timpà.  
 
L'oïda humana no respon linealment als estímuls que rep sinó que més aviat ho fa de manera logarítmica. 
Per això i per l'ampli ventall de valors de pressió que són audibles, s'utilitza una escala logarítmica dels 
valors de la pressió sonora per mesurar el soroll i avaluar-ne la molèstia.  
 
Al llindar d'audició se li ha donat un valor de 0 a l'escala logarítmica i el llindar de dolor prendria un valor 
de 6. L'escala decibèlica és el resultat de multiplicar aquest valor de l'escala logarítmica per 20. A l'escala 
decibèlica un augment de 6 decibels (dB) equival a doblar la pressió sonora i un augment de 10 dB 
produeix un so de sonoritat doble. Alguns exemples del nivell de pressió sonora atansat en sons 
coneguts poden ajudar a la interpretació de l'escala decibèlica, que és la utilitzada en aquest estudi. 
 

Nivell de pressió 
sonora en dB 

so conegut 

140 A 25 m de l'enlairament d'un avió 
120 Llindar del dolor 
100 Llindar del dolor 
80 Carrer molt sorollós 
60 Veu normal a 1 m 
40 Microordinador 
20 Estudi d'enregistrament de so 
0 Llindar d'audició 

 
El so és el resultat de la combinació de tons purs d'ones de diferents freqüències. L'oïda humana filtra 
més els tons més greus o freqüències baixes que els aguts o freqüències altes. Per simular una corba 
d'atenuació semblant a la corba de resposta de l'oïda, molts equips de mesura de so, com l'utilitzat en el 
nostre cas, porten incorporat un filtre anomenat A. Així l'equip interpreta el so que li arriba d'una manera 
semblant a com ho fa l'oïda. 
 
Els sorolls de moltes activitats humanes són variables, temporalment, pel que fa a la seva energia 
sonora. Per això s'ha introduït el concepte de nivell sonor equivalent o Leq, que és el nivell energètic 
constant que, al llarg d'un temps determinat, gasta el mateix nivell d'energia que el nivell fluctuant de so 
que nosaltres mesurem durant el mateix període de temps. 

 
 
La zona d’estudi, tot i situar-se en general en una zona forestal, està a l’entorn de la carretera C-25 que 
és una important font sonora que fa augmentar el nivell acústic del seu entorn més immediat. El focus de 
soroll d’aquest entorn generalment sol ser mòbil, com és el trànsit de la carretera C-25 o de les 
carreteres secundàries o bé estàtic com poden ser granges o indústries. En el cas de trànsit, cal tenir 
present que és un focus intermitent, molt condicionat per la franja horària que determina el moment de 
major afluència de trànsit. 
 
 
2. Legislació 
 
El soroll és jurídicament rellevant quan és jurídicament no suportable, segons criteris establerts 
legalment, doctrinalment i jurisprudencialment. 
 
Des del punt de vista de l’ordenament jurídico-administratiu, el soroll és un factor més dels perturbadors 
del medi ambient. Així ho ha declarat el Tribunal Suprem quan ha dit que “el sistema jurídic del soroll 
s’integra en diversos subsistemes, entre ells el de la lluita contra la contaminació de qualsevol tipus, 
inclosa l’acústica” (acta de 11 de maig de 1.989). 
 
Amb data de 11 de juliol del 2.002 es va publicar en el DOGC la llei “Llei de Protecció contra la 
contaminació acústica” que regula els impactes del soroll i que pretén lluitar contra la contaminació 
acústica amb estrictes normes de compliment sobre activitats, horaris i les localitzacions. 
 
Darrerament s’ha publicat el Real Decreto 1367/2007 que desenvolupa la llei del Ruido de 37/2003 i que 
preval sobre la legislació catalana. En aquest decret, en el capítol III i en la secció 1 especifica el que 
seria la Zonificación Acústica i ho fa en funció dels usos del sòl. Així en la taula A1 de l’annex III 
s’estableixen els valors límit d’inmissió de soroll aplicable a noves infrastructures viàries com és el cas 
que ens ocupa: 
 

Índex de soroll Tipus d’àrees acústiques 
Ldia Ltarda Lnit 

e i g 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús sanitari, docent i cultural, 
que requereixen d’una especial protecció contra la contaminació 
acústica (g) 

55 55 45 

a Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial 60 60 50 

d 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús terciari diferent del 
contemplat en c 

65 65 55 

c Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús recreatiu i d’espectacles 68 68 58 

b i f 
Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial y sistemes 
generals d’infraestructures (f) 

70 70 60 
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Els valors límit d’immissió correspon al nivell màxim de soroll permès dins un període de temps 
determinat, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de plans específics de mesures correctores per a 
minimitzar l’impacte acústic. Serà d’aplicació a les infraestructures que es facin de nou a partir de la 
publicació de la nova llei. I en aquest cas, el desdoblament de l’Eix Transversal el podem incloure dins 
aquestes premisses. 
 
D’acord amb l’esmentat Reial Decret, en aquest cas ens trobem en un projecte de desdoblament d’una 
carretera ja existent en el moment de l’entrada en vigor de la nova Llei, però en tractar-se d’un 
desdoblament d’una via tant important, les modificacions seran prou substancials en tots els trams, i per 
tant cal considerar-la pràcticament com una nova via.  A més correspon a receptors que ja hi eren abans 
de la construcció del l’Eix Transversal, de manera que s’ha considerat que els valors màxims permesos, 
sense necessitat d’aplicar mesures correctores d’impacte acústic, seran els valors d’immissió especificats 
en la taula anterior, en concret Sectors del territori amb predomini de sòl d’ús residencial i per tant amb 
uns límits màxims 60 dB de dia i 50 dB de nit, excepte en algun dels receptors on es considera com a 
Sector del territori amb predomini de sòl d’ús terciari diferent del contemplat en c, per tant amb uns límits 
màxims de 65 dB de dia i 55 dB de nit. 
 
3. Metodologia 
 
L’estudi realitzat ha consistit en portar a terme un exhaustiu treball de camp realitzat per a mesurar els 
valors actuals en els receptors que puguin veure’s afectat pel futur desdoblament de la carretera C-25 
com són els habitatges situats més a la vora de la mateixa, dins una franja mínima d’uns 100 m, així com 
la zona urbanitzada d’Espinelves més propera a la carretera, ja que és l’únic poble  o nucli habitat situat 
a l’entorn del tram objecte de projecte. 
 
A l’hora de determinar el nivell de soroll produït pel trànsit de vehicles, cal tenir present les 
consideracions següents: 
 
 a/ descripció de l’entorn: és fonamental la situació relativa entre la font emissora i els receptors 
més propers, així com l’orientació del receptor respecte a l’emissor. 
 
 b/ equips de mesura: s’ha d’utilitzar un sonòmetre de classe 1 o de classe 2 i ha d’estar 
degudament calibrat i homologat. Ha de tenir com a mínim corba de ponderació A, micròfon de camp 
lliure, pantalla antivent i ha de poder mesurar directament el nivell Leq. 
 
En el nostre cas, per al treball de camp s’ha utilitzat un sonòmetre integrador – mesurador classe 1 
marca CESVA model SC-15, amb el número de sèrie T-208843, verificat per APPLUS, que realitza 
mesures en una única escala pel que no és necessari seleccionar el marge de mesura en funció del 
nivell sonor. Té la particularitat que connectant-lo amb l’ordinador a través del programa PC SFT015 es 
poden obtenir presentacions gràfiques i numèriques, emmagatzemar resultat, realitzar anàlisis 
estadístics, etc. 
 
 c/ tipus i temps de mesura: seguint les directrius marcades per la legislació vigent el mostreig a 
realitzar és el tipus de duració curta, amb un temps mínim de 10 minuts . 
 
 d/ les condicions climatològiques a l’hora de portar a terme l’estudi, ja que no es pot fer la mesura 
en un dia de pluja o de fort vent. 
 

Mesures efectuades 
 
En aquest cas, els control s’han realitzat sempre des de l’exterior de l’habitatge o edifici, i amb el 
sonòmetre situat a dos metres de la façana o de la cara de l’edifici més propera als focus emissors, en 
aquest cas la carretera C-25 o Eix Transversal i orientat cap al mateix.  
 
En tots els casos, el sonòmetre s’ha col·locat sobre un trípode a una alçada d’un metre del terra, orientat 
cap a la font emissora de soroll i a una distància mínima de 2 metres de la façana de la construcció o de 
la paret exterior de la parcel·la. Així mateix, l’aparell portava la corresponent pantalla antivent. 
 
S’han pres mesures de matí i tarda per tal de tenir un major àbac representatiu de la situació acústica en 
tots els punts de control prèviament definits. Els horaris per a les mesures fetes són els establerts per la 
legislació vigent per al matí (entre les 8 i les 13 hores) i per a la tarda (entre les 14 i les 20 hores). 
 
Pel que fa als controls efectuats, cal dir que s’ha realitzat com a mostreig de curta durada amb un temps 
de mesura superior als 10 minuts, tal i com es recomana la normativa vigent en els controls a realitzar en 
les proximitats de les carreteres i vies urbanes. 
 
 Simulació de la situació acústica futura 
 
Un cop realitzat el treball de camp, amb les dades obtingudes, i amb les dades del trànsit previst per a la 
nova carretera, s’ha portat una simulació de la situació futura prevista en cada un dels receptors 
estudiats d’acord amb el futur traçat de la carretera C-25. 
 
Per tal de poder fer els càlculs dels valors corresponent al soroll que podrà generar en la fase 
d’explotació la carretera C-25 un cop desdoblada, s’ha utilitzat un programa informàtic desenvolupat per 
l’empresa Ingeniería del Trazado i D.C.D. Taller Ambiental, basat en la tecnologia francesa tipus 
C.E.T.U.R. i complint els requisits establerts en la Directiva 2002/49/CE de Gestió i Avaluació del soroll 
Ambiental, on a diferència dels sistemes tradicionals aquí es té present l’impacte sonor generat no 
només pel tronc de la carretera, sinó també per tots els ramals, enllaços o carreteres properes. També té 
present la pròpia topografia o orografia del terreny que hi ha a l’entorn del punt receptor fins a la font 
emissora i permet uns càlculs més exactes dels decibels. 
 
En aquest programa de càlcul es tenen presents diferents valors que ajuden o perjudiquen la difusió del 
soroll, com serien: 
 

a/ el soroll de fons que ja té actualment aquest punt (en el nostre cas i fora d’excepcions s’utilitza 
el percentil 90 obtingut durant el treball de camp en cada receptor) 

b/ s’ha estimat el valor del soroll de fons nocturn (en general 10 dB menys que el soroll de fons 
diürn fora excepcions). 

c/ es fa el càlcul dels decibels fent una suma logarítmica dels valors obtinguts en tota la zona de 
la carretera que pot aportar soroll al receptor (aproximadament una franja lineal de com a mínim de 100 
metres a l’entorn del receptor). 

d/ es mesura el so aportat no només per l’eix principal de la carretera sinó també per tots els 
ramals, enllaços i vies properes que corresponen al projecte o es poden veure modificats pel mateix.  

e/ la topografia real de la zona en cada punt analitzat. 
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f/ el mitjà de propagació del so, segons el terreny que ens trobem, en la major part dels casos 
hem estimat sòl poc absorbent, tot i que els llocs on hi ha més vegetació al seu entorn seria sòl 
absorbent. 

g/ les condicions d’humitat i temperatures mitjanes de la zona. 
h/ l’alçada del punt habitat respecte al terreny i també es te present el nombre de plantes del 

mateix (no és el mateix el só que espot percebre a planta baixa que en un tercer pis per exemple). 
i/ la presència d’edificacions, murs, parets… que poden actuar com a barrera en un angle concret 

de la zona de càlcul. 
j/ la distància exacta del mateix quant a l’eix de la via, així com el pendent de la mateixa. 
k/ les característiques de la carretera i més concretament la secció tipus (nombre de carrils, tipus 

de vorals..)  
l/ el tipus d’asfalt o paviment que es preveu aplicar a la carretera ja que condiciona l’emissió de 

soroll. En aquest cas s’ha contemplat la utilització d’un asfalt fono absorvent 
 
Un altre valor afegit que presenta el programa és que pot tenir present l’orientació del receptor respecte 
la via i fa el càlcul del soroll que rep el receptor generat per cada punt de la carretera que l’afecta, amb 
un interval de 10º entre un punt i l’altre de càlcul. 
 
Aquest programa permet, a l’hora de poder establir les mesures correctores, calcular la llargada, alçada 
o ubicació exacta de cada apantallament així com la tipologia dels mateixos i dóna el resultat de l’eficàcia 
de cadascuna de les mesures proposades sobre cada receptor, al temps que es poden fer totes les 
simulacions que es vulguin. 
 
En aquest cas, a l’hora d’executar al programa a on podem donar-l’hi uns valors del soroll de fons, hem 
considerat analitzant els valors obtinguts pel treball de camp realitzat (estudi del medi físic). En general, 
s’han pres com a valors de fons el Percentil 50 de la mesura efectuada al treball de camp per a la 
simulació diürna en els trams on hi ha influència acústica de la carretera GIV-5441 i Percentil 90 en 
aquells trams on no hi ha influència cap altre carretera sobre el receptor. Per a la nocturna, s’ha agafat 
valors d’uns 10 dB inferiors al soroll de fons diürn, i que oscil·len entre els 44 i 30 dB en funció de trobar-
se en un indret més o menys tranquil. 
 
4. Punts de Control 
 
Al llarg de tot del tram de la carretera C-25 en estudi, s’han detectat onze receptors situats dins de la 
possible franja pròxima de la carretera o que motivat pel projecte de desdoblament de l’Eix puguin veure 
afectades o canviades les condicions de pressió sonora que haurien de suportar en un futur quan l’Eix 
Transversal estigui desdoblat. En aquests onze punts s’ha portat a terme en primer lloc un treball de 
camp per tal de comprovar la situació acústica del receptor prèvia a l’inici de les obres de desdoblament 
de la carretera. A partir d’aquestes dades, s’han realitzat les corresponents simulacions de la situació 
acústica prevista un cop entri en funcionament la carretera. 
 
Cal tenir present que en tot el tram de projecte no s’ha detectat l’existència de cap tram on hi hagi un 
apantallament acústic ni cap mota de terra que actuï a mode d’apantallament específic per a cap 
receptor. 
 

Els onze punts contemplats en el present estudi acústic són: 
 

1.- Mas Joan. És una masia senyorial de planta baixa i tres pisos situada al sud-oest 
d’Espinelves, a mig camí entre el nucli urbà i l’inici del Viaducte d’Espinelves de la carretera C-25 (punt 
d’inici del present estudi).  La masia està encarada cap al sud, en direcció cap al traçat de la carretera C-
25. No hi ha cap tancament perimetral, i la visual de la carretera des de la casa és prou lliure, tot i la 
presència d’alguns arbres. Al costat hi ha un edifici que s’utilitza com a magatzem agrícola. A peu de la 
carretera C-25 trobem la carretera d’Espinelves GIV-5441, que passa entre aquesta i el receptor. La 
distancia actual al centre de la C-25 és de 160 m i amb el desdoblament, aquest es mantindrà 
aproximadament igual ja que es desdobla a banda i banda. La cota amb la carretera és pràcticament 
igual. La carretera anirà en terraplè en aquest tram. 

 
En aquest punt, el principal element de pressió acústica de l’entorn és el trànsit actual per la carretera C-
25 principalment, i per la carretera d’Espinelves (GIV-5441) però amb molta menor incidència ja que el 
volum de trànsit és molt baix. Malgrat aquestes fonts emissores, l’entorn acústic d’aquest punt és prou 
tranquil. 

 
2.- Mesalís. És una casa unifamiliar de planta baixa situada sobre una parcel·la planera elevada 

sobre la carretera d’Espinelves (GIV-5441) uns 5 metres, aproximadament. La casa està encarada 
completament cap al sud, en direcció a la carretera C-25 i a la GIV-5441. La cota de la façana de la casa 
és aproximadament la mateixa que la de l’eix transversal. La visual de la C-25 des de la casa és força 
lliure, només tapada parcialment per les capçades de la vegetació de ribera de la riera d’Espinelves. Des 
de la casa es veu la carretera GIV-5441 pel costat est, però no és visible quan passa pel davant, ja que 
ve apantallada per un desmunt molt inclinat d’uns 5 metres d’alçada. La distancia actual al centre de la 
C-25 és de 135 m i amb el desdoblament l’eix s’apropa fins als 120 m, anant el traçat en terraplè. La cota 
de l’habitatge és d’uns 9 metres inferior a la de la carretera. 

 
En aquest punt, el principal element de pressió acústica de l’entorn és el trànsit per la carretera C-25 
principalment, i per la carretera d’Espinelves (GIV-5441) aquesta amb menor incidència per 
l’apantallament que fa el desmunt. A més, en aquest tram la carretera GIV-5441 està en obres de millora, 
però que s’han evitat durant les mesures fetes en el treball de camp. L’entorn acústic d’aquest punt és 
força tranquil tot i la proximitat de la GIV-5441. 
 

3.- Logística Ribé. És una nau industrial dedicada al sector logístic situada a l’extrem sud-oest de 
la zona urbana d’Espinelves. S’ha escollit aquest punt com a receptor en tractar-se de les edificacions 
que formen part del nucli urbà d’Espinelves que estan situades més properes a la C-25 i com a mostra 
de possibles zones habitades o de construccions del poble d’Espinelves més properes a l’Eix 
Transversal. La nau industrial només té obertures a la cantonada sud-oest, on hi ha les oficines i dos 
molls de càrrega i que és també el punt més proper a la C-25. La mesura s’ha fet al davant d’aquesta 
façana. La carretera C-25 no és visible des de la nau ja que la vegetació de ribera i dels marges de la 
carretera apantalla la visual. Aquest receptor està situat just a l’alçada de la boca oest del túnel 
d’Espinelves La distancia actual al centre de la C-25 és de 115 m i amb el desdoblament l’eix s’apropa 
fins als 85 m, anant el traçat en terraplè, just abans d’entrar al túnel d’Espinelves. La cota de la nau és 
d’uns 15 metres inferior a la de la carretera. 
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En aquest punt, els principals elements de pressió acústica són principalment el soroll que es genera a 
l’interior de la nau industrial derivat de les pròpies activitats de la nau i en segon terme el trànsit de la 
carretera C-25. El soroll de la carretera GIV-5441 no és perceptible, i durant les mesures s’ha evitat 
coincidir amb operacions de càrrega i descàrrega de vehicles pesants per tal de que les mesures foren 
representatives. 

 
4.- Can Paraire. És una masia de planta baixa i pis actualment deshabitada. La casa està situada 

a peu de la carretera GIV-5441, però la façana principal de l’habitatge està de encarat cap al sud, en 
direcció al traçat de l’eix Transversal. La visual que hi ha des de la façana cap a l’eix transversal està 
força apantallada per la vegetació de ribera que hi ha al davant. La diferència de cotes entre la casa i la 
C-25 és de l’ordre d’uns 18 m. La distancia actual al centre de la C-25 és de 120 m i amb el 
desdoblament l’eix s’apropa fins als 88 m, anant el traçat en terraplè.  
 
En aquest receptor la mesura s’ha fet a la façana encarada cap a l’eix, i el principal element de pressió 
acústica és el propi trànsit de la C-25. El trànsit de la carretera GIV-5441 és imperceptible des d’aquest 
punt ja que la pròpia casa apantalla el soroll que podria rebre. L’entorn acústic d’aquesta masia és molt 
tranquil. 

 
5.- Can Roder. És una petita caseta de planta baixa i pis situada a peu de la carretera GIV-5441, 

molt propera a Can Paraire, però a l’altre costat de la calçada. La façana principal de la casa està 
encarada en direcció sud, a escassos 4 metres de la carretera GIV-5441. La diferència de cotes entre la 
casa i la carretera C-25 és també d’uns 15 metres, i la línia visual està tapada per la mateixa vegetació 
de ribera que en el receptor anterior. La distancia actual al centre de la C-25 és de 135 m i amb el 
desdoblament l’eix s’apropa fins als 100 m, anant el traçat també en terraplè fins al nou viaducte sobre la 
GIV-5441. 
 
En aquest punt, el principal element de pressió acústica és el trànsit per la carretera GIV-5441, 
especialment pel que fa a vehicles pesats, mentre que el soroll procedent de la C-25 és molt menys 
perceptible per la distància i orientació. Malgrat això, el trànsit de vehicles per la GIV-5441 és poc 
important, i el soroll mesurat en aquest receptor és baix i per tant correspon  a un entorn bastant tranquil. 

 
6.- Can Botifarra. És una antiga masia de planta baixa i pis situada al costat de la carretera GIV-

5441. L’habitatge està en bon estat de conservació , però no està habitat de forma permanent. La façana 
principal de la casa està encarada cap a Sud, d’esquenes a la C-25. La mesura s’ha fet al davant de la 
façana nord, que dóna cap a la carretera GIV-5441 i la C-25, que està a una cota d’uns 10 m d’alçada 
més amunt. Hi ha una tanca de xiprers a peu de la carretera GIV-5441 que apantalla visualment 
l’habitatge. La cota de la casa és de uns 12 m inferior a la de la C-25. La distancia actual al centre de la 
C-25 és de 45 m i amb el desdoblament l’eix s’allunya fins als 60 m, desdoblant-se doncs en desmunt 
cap a l’altre costat de la carretera actual. 

 
En aquest punt, el trànsit de la carretera GIV-5441 és el principal element de pressió acústica, tot i que el 
soroll del trànsit de la C-25 també es perceptible. El nivell acústic d’aquest receptor no és massa elevat. 

 

7.- Can Valentí. Masia situada al terme d’Espinelves, a les proximitats del límit municipal 
d’Arbúcies. Es tracta d’un habitatge de petites dimensions que consta de planta baixa i pis que 
actualment està deshabitada i abandonada. Està situada al peu de la carretera d’Espinelves (GIV-5441), 
amb la façana orientada cap al sud-est.  A la part dreta de la casa hi ha l’eix transversal, el qual està 
situat a un nivell més elevat que la casa, a 45,76 metres de distància respecte al centre de la via. Entre 
l’habitatge i l’eix hi ha una massa de vegetació arbòria força densa la qual actua de pantalla visual i en 
part també acústic entre la infraestructura viària i l’edifici. La cota de la casa és de uns 20 m inferior a la 
de la C-25. La distancia actual al centre de la C-25 és de 50 m i amb el desdoblament l’eix s’allunya fins 
als 65 m, desdoblant-se doncs en desmunt cap a l’altre costat de la carretera actual. 

 
Les principals fonts emissores de soroll són el pas de vehicles per la carretera d’Espinelves (GIV-5441) 
així com, en menor mesura, els que passen per l’eix transversal. 

 
8.- Can Bordi. Habitatge de residència habitual situat al terme municipal d’Espinelves, a les 

proximitats del límit municipal d’Arbúcies. Es tracta d’un habitatge de construcció recent de planta baixa i 
un pis amb la façana orientada cap al sud.  L’eix transversal està situat darrera de l’habitatge, a 80,2 
metres de distància i a un nivell superior a aquest. Entre la casa i l’habitatge hi ha un turó recobert de 
vegetació arbòria prou desenvolupada que actua com si es tractés d’una mota de terra i apantalla 
notablement l’impacte acústic de la carretera C-25 respecte al receptor. Pel costat dret i davant de la 
casa, i a un nivell inferior, hi ha la carretera d’Espinelves (GIV-5441), però la incidència d’aquesta no és 
massa important per la diferència de cotes i perquè la mesura s’ha fet en la façana encarada cap a la C-
25 i la mateixa construcció apantalla el soroll generat per aquesta carretera. La diferència de cotes entre 
la casa i la C-25 és de l’ordre d’uns 3 m, estant la casa més elevada respecte a l’eix. La distancia actual 
al centre de la C-25 és de 85 m i amb el desdoblament l’eix s’allunya fins als 105 m, desdoblant-se doncs 
en desmunt cap a l’altre costat de la carretera actual. 

 
Així, les principals fonts emissores de soroll en aquest punt són el pas de vehicles per l’eix transversal 
(C-25), i en menor mesura pels de la carretera d’Espinelves (GIV-5441). 

 
9.- Restaurant Coll de Ravell. Masia reformada i destinada a la restauració situat al terme 

municipal d’Arbúcies, a 824,45 metres d’altitud, al peu de la carretera d’Arbúcies a Viladrau (GI-543). 
Consta d’una planta baixa i un pis amb la façana orientada cap al sud, on davant seu hi ha una 
gasolinera i a la part més occidental hi ha un gran aparcament on acostumen a parar-s’hi nombrosos 
camions. Davant del restaurant hi ha una rotonda on s’uneixen diverses carreteres, com són els carrils 
que provenen de l’eix transversal a la part occidental, la carretera del Pla de les Arenes (GIV-5411) al 
nord i la carretera d’Arbúcies a Viladrau (GI-543) que va d’est a oest.  L’eix transversal està situat al nord 
del receptor, a una distància de 48 metres respecte a aquest, tot i que es troba a un nivell inferior i just en 
aquest punt passa per un fals túnel (a sobre del qual és on hi ha la rotonda). Amb el desdoblament, el 
traçat de l’eix s’allunya fins als 65 m, anant el traçat també en fals túnel. La cota del receptor és d’uns 15 
metres superior a la de la carretera. 

 
El nivell acústic percebut en aquest receptor és prou significatiu i s’explica principalment pel trànsit de les 
carreteres secundàries anteriorment mencionades, ja que el soroll de l’eix és molt poc perceptible al 
estar tapat pel fals túnel. 
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10. Casa Nova d’en Fàbregues. És una masia restaurada recentment, de planta baixa i pis 
situada en una zona forestal i allunyada de cap punt habitat. No està habitat de forma habitual però si 
com a segona residència. Està situat dins el terme municipal de Sant Hilari Sacalm. És un mas envoltat 
d’una explotació forestal d’avets i algunes parcel·les de conreu al sector sud. L’habitatge està encarat 
cap al sud, de manera que a la façana nord que donaria a la C-25 només hi ha 3 finestres petites i una 
porta d’accés. La distància d’aquest habitatge a la carretera és de l’ordre de 165 metres, i la seva cota és 
uns 35 metres inferior a la de la carretera C-25.La mesura s’ha fet a uns 20 metres de la porta del mas, 
per tant més propera a la C-25, per impossibilitat d’accés en estar tancada la finca per un reixat metàl·lic. 
La distancia actual al centre de la C-25 és de 172 m i amb el desdoblament l’eix s’apropa fins als 150 m, 
anant el traçat desmunt, just abans d’entrar nou viaducte d’entrada al túnel de les Comes. La cota de la 
casa és d’uns 37 metres inferior a la de la carretera. 
 
En aquest receptor, l’únic element de pressió acústica que es percep és el trànsit de la carretera C-25, ja 
que no hi ha cap altra infrastructura propera. L’entorn acústic d’aquest receptor és molt tranquil. 

 
11.- Can Riera. És un antic habitatge de planta baixa i tres pisos deshabitat des de fa anys i en 

un estat força ruïnós. Actualment només es manté en peu l’estructura principal de l’edifici. L’edifici està 
encarat cap al sud, en direcció a l’eix transversal, i la major part de finestrals i obertures del mateix estan 
en aquesta façana sud. L’habitatge està situat a poc més de 20 metres de l’Eix Transversal i 
pràcticament a la mateixa cota. En aquest punt, la carretera C-25 té un carril per a vehicles lents en el 
carril més proper a la construcció. La distancia actual al centre de la C-25 és de 16 m i amb el 
desdoblament l’eix del nou vial s’allunya fins als 34 m. La cota del receptor és pràcticament la mateixa 
que la de la carretera. 
 
Degut a la proximitat de la carretera, el principal element de pressió acústica és el trànsit de la carretera 
C-25, que genera un impacte acústic força important sobre aquest receptor, assolint nivells de pressió 
acústica prou alts. No hi ha altres elements acústics rellevants a l’entorn d’aquest punt. 
 
Els valors límit d’immissió corresponen al nivell màxim de soroll permès dins un període de temps 
determinat, a partir del qual la Llei estableix l’elaboració de plans específics de mesures correctores per a 
minimitzar l’impacte acústic. Serà d’aplicació a les infraestructures que es facin de nou a partir de la 
publicació de la nova llei. En el present projecte es preveu una modificació prou important de 
l’infraestructura i pot considerar-se com a nova infrastructura, i per tant el podem incloure dins aquestes 
premisses 
 

Així doncs, els valors límits aplicables per a cada receptor seran els següents: 
 

Valors límit d’immissió Núm. Receptor 
Ldia Ltarda Lnit 

1 Mas Joan 60 dB 60 dB 50 dB 
2 Mesalís 60 dB 60 dB 50 dB 
3 Logística Ribé 60 dB 60 dB 50 dB 
4 Can Paraire 60 dB 60 dB 50 dB 
5 Can Roder 60 dB 60 dB 50 dB 
6 Can Botifarra 60 dB 60 dB 50 dB 
7 Can Valentí 60 dB 60 dB 50 dB 
8 Can Bordi 60 dB 60 dB 50 dB 
9 Restaurant Coll de Ravell 65 dB 65 dB 55 dB 
10 Casa Nova d’en Fàbregues 60 dB 60 dB 50 dB 
11 Can Riera 65 dB 65 dB 55 dB 

 
 
 
5.- Situació acústica actual. 
 
Abans de calcular les simulacions en funció de la situació futura amb la carretera ja construïda, ha calgut 
en primer lloc dur a terme un treball de camp per a comprovar la situació actual dels receptors abans de 
començar les obres. Durant el treball de camp realitzat s’ha procurat, en la mesura del possible, que la 
única influència acústica fos el trànsit de la carretera C-25, mirant d’evitar soroll procedents d’activitats o 
altres elements. 
 
Per poder fer les mesures de camp, tal i com s’ha comentat s’ha utilitzat un sonòmetre marca CESVA i 
model SC-15 c, amb número de sèrie T-208843, i totes les mesures s’han fet com a mostreig de curta 
durada amb un temps de mesura a l’entorn de 10 minuts, tal i com es recomana en els controls a 
realitzar a les proximitats de les carreteres i vies urbanes. 
 
Les mesures de camp s’han pres en aquestes condicions ja que en tot moment s’ha volgut conèixer la 
pressió acústica actual abans de rebre la influència de trànsit. 
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Els resultats obtinguts en el treball de camp i per als receptors estudiats són els següents: 
 

Resultats treball de camp  Límits permesos 
Receptor Mesura 

matí 
Mesura 
tarda  Dia Nit 

1 Mas Joan 55,6 53,2  60 50 
2 Mesalís 54,3 53,9  60 50 
3 Logística Ribé 54,2 52,6  60 50 
4 Can Paraire 47,3 47,9  60 50 
5 Can Roder 49,3 50,4  60 50 
6 Can Botifarra 52,9 50,3  60 50 
7 Can Valentí 55,3 56,2  60 50 
8 Can Bordi 46,7 44,7  60 50 
9 Restaurant Coll de Ravell 57,5 58,1  65 55 

10 Casa Nova d’en Fàbregues 37,2 40,2  60 50 
11 Can Riera 63,9 64,1  65 55 

 
 
Tal i com es pot comprovar a partir dels resultats obtinguts en el treball de camp fet, els valors diürns 
mesurats en general la majoria dels receptors estan situats bastant per sota dels valors límits vigents en 
matèria de soroll, exceptuant en el cas de can Riera, que està situat molt a la vora de la carretera. En la 
majoria de receptors, hi ha una diferència de cotes força important amb la C-25 o bé una distància 
suficient com per a que el soroll generat pel trànsit si bé sigui fàcilment perceptible, no suposi un impacte 
acústic massa important. 
 
Cal tenir present també que en alguns d’aquests receptors (núm. 5, 6 i 7), la carretera d’Espinelves (GIV-
5441) passa just al costat de l’habitatge, de manera que també s’ha de tenir present el soroll generat pel 
trànsit d’aquesta via. De tota manera, en tenir un volum de trànsit tant baix, els valors d’impacte acústic 
assolits no són excessivament importants. 
 
Al restaurant Coll de Ravell (receptor núm. 9), hi ha un impacte acústic més important que a la resta de 
receptors, ja que el continu moviment del trànsit per l’aparcament del restaurant, la benzinera situada just 
al davant i la rotonda de distribució del trànsit fan que el nivell acústic d’aquest punt sigui prou elevat. A 
més, cal destacar que en aquest punt, en passar la carretera C-25 en fals túnel, l’aportació sobre 
l’impacte acústic d’aquesta via sobre el receptor és molt escassa. 
 
En el darrer receptor (Can Riera, receptor núm. 11), és on trobem els nivells acústics més elevats, per la 
seva proximitat a l’Eix. En aquest punt, tal i com ja s’ha comentat, la carretera C-25 té un carril per a 
vehicles lents en el carril més proper a l’habitatge (que actualment es troba deshabitat i en estat ruïnós), i 
és el receptor més proper a la carretera de tots els que s’han analitzat en el present estudi acústic. 
 
Caldrà comprovar doncs en la simulació acústica de la situació futura en tots els receptors estudiats per 
tal de verificar si en algun d’ells se superen els límits legals vigents un cop el desdoblament de la 
carretera C-25 entri en funcionament. 
 

6.- Simulació de la situació acústica futura. 
 
A partir de les dades obtingudes en el treball de camp s’han pogut fer les simulacions de la situació en 
els punts a estudiar un cop el desdoblament de la carretera ja sigui operatiu. 
 
En aquesta fase la carretera es presentarà com una font emissora de soroll de tipus lineal al llarg del seu 
recorregut. Els impactes sonors vénen definits pels nivells de soroll produïts amb el pas dels vehicles 
sobre l’asfalt. L’impacte no serà continu ni homogeni al llarg de les 24 hores, sinó més aviat irregular de 
manera que hi haurà diferents nivells: durant el dia serà superior que a la nit, tot i així encara hi haurà 
hores o èpoques puntals que el soroll augmentarà.  
 
En la normativa de la Generalitat, per tal de garantir la protecció de les persones en les hores de 
descans, la Llei estableix dues franges horàries (dia i nit), pel trànsit de vehicles. 
 
- horari diürn:   entre les 7 i 23 hores (960 minuts) 
- horari nocturn:   entre les 23 i 7 hores (480 minuts) 
 
En general, per a carreteres interurbanes, la franja diürna té un trànsit global del 90% respecte al total, i 
durant la nit un trànsit del 10%. 
 
Pel que respecta a la velocitat mitjana de circulació de la carretera C-25, serà la mateixa per  tots els 
trams en estudi, de 100 km/h. 
 
Segons les dades del projecte constructiu, la IMD prevista per a l’horitzó 2013 del tram de projecte de 
desdoblament de la C-25, es pot dividir en tres trams diferents en funció de la IMD prevista, que serien 
els tres trams entre els enllaços de l’obra. Així doncs, la IMD prevista per al 2013 a partir de la qual s’han 
realitzat les simulacions seran les següents: 
 

Tram IMD % Pesats 

1 Des de l’inici a l’enllaç del Coll de Ravell 16.188 15,7 

2 De l’enllaç del Coll de Ravell a l’enllaç de Sant Hilari 16.404 16,0 

3 De l’enllaç de Sant Hilari a l’enllaç de 3 camins 11.711 20,0 
 
 
Així doncs, si considerem que el trànsit de vehicles per la nit correspon a un 10% del total, tenim: 
 

(Vehicles/dia) Tram 1 Tram 2 Tram 3 

IMD  16.188 16.404 11.711 
Vehicles lleugers diürns 12.282 12.402 8.432 
Vehicles pesants diürns 2.287 2.362 2.108 
Vehicles lleugers nocturns 1.365  1.378  937  
Vehicles pesants nocturns 254 262 234 
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A partir de la IMD que ja coneixem podem buscar, el que ens interessa per poder fer els càlculs el 
nombre de vehicles lleugers o pesants per hora que circulen durant el dia o la nit. Segons el manual de 
mesurament i avaluació del soroll editat pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, la mitjana de trànsit per hora (Nd) entre les 7 i 23 hores, per una via interurbana amb un tràfic 
no regular  i amb hores de mes densitat  però sense poder establir hores punta molt diferenciades surt de 
l’expressió: 
 

Nd = IMD / 10   
 
Per contra, per calcular els Vehicles / hora durant la nit, la fórmula a utilitzar seria: 
 

Nm = IMD * 0,009 
 

Així els valors anteriors de circulació de Vehicles (IMD) quan ho passem a Vehicles/hora, resulta ser: 
 

Tram 1 Tram 2 Tram 3 
(Vehicles/hora) 

Total Sentit 
circulació 

Total Sentit 
circulació 

Total Sentit 
circulació 

Vehicles lleugers diürns 1.364 682 1.378 689 937 468 
Vehicles pesants diürns 254 127 262 131 234 117 
Vehicles lleugers nocturns 122 61 124 62 84 42 
Vehicles pesants nocturns 23 12 23 12 21 10 

 
Per altra banda, un aspecte que ajuda notablement a la reducció de l’impacte del so és la carretera quan 
va en desmunt; en canvi, quan va en terraplè es facilita la propagació del so. En aquest cas, trobem 
alguns dels receptors estudiats en les dues situacions, tant en trobem a on la carretera va en desmunt 
com en terraplè ja que l’orografia del terreny és força complicada. Tot i així, una bona part dels receptors 
estan a cotes inferiors, per tant la carretera va en terraplè especialment els més propers a Espinelves. 
 
Per portar a terme els càlculs dels valors corresponent al soroll que podrà generar la fase d’explotació 
del desdoblament de la carretera C-25, s’ha utilitzat un programa informàtic desenvolupat per l’empresa 
Ingeniería del Trazado S.L. i D.C.D. Taller Ambiental, basat en la tecnologia francesa tipus C.E.T.U.R. i 
complint els requisits establerts en la Directiva 2002/49/CE de Gestió i Avaluació del soroll Ambiental, on 
a diferència dels sistemes tradicionals aquí es té present l’impacte sonor generat no només pel tronc de 
la carretera, sinó també per tots els ramals, enllaços. També té present la pròpia topografia del terreny 
que hi ha a l’entorn del punt receptor fins a la font emissora i permet uns càlculs més exactes dels 
decibels. 
 
Aquest programa permet, a l’hora de poder establir les mesures correctores, calcular la llargada, alçada 
o ubicació exacta de cada apantallament així com la tipologia dels mateixos i dóna el resultat de l’eficàcia 
de cadascuna de les mesures proposades sobre cada receptor, al temps que es poden fer totes les 
simulacions que es requereixin. 
 

En aquest cas, a l’hora d’executar al programa a on podem donar-l’hi uns valors del soroll de fons, hem 
considerat analitzant els valors obtinguts pel treball de camp realitzat (estudi del medi físic). En el present 
projecte, com a valor per al soroll de fons s’ha utilitzat el valor del Percentil 50 de la mesura efectuada en 
el treball de camp per tots els receptors que es troben al peu d’una altra carretera que l’hi passa pel 
davant (receptors 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9) i per tal de tenir present també la influència del trànsit d’aquesta 
carretera i el valor del percentil 90, que sol ser el més habitual en receptors aïllats o no influenciats 
directament per una font emissora directa (cas dels receptors 10 i 11). Per a la simulació nocturna, el 
valor del soroll de fons s’ha pres la referència diürna i reduint-la uns 10 dB, en general, fora dels valors 
que resultarien inferiors a 30 dB que s’han deixat en aquest nivell (per la dificultat de trobar nivell de 
soroll amb valors inferiors a aquests). 
 
Cal especificar que les simulacions s’han fet sempre considerant que el paviment final serà de tipus 
fonoabsorbent (microaglomerat) i ja només aquesta actuació suposa una reducció a l’entorn de 3 dB 
quan es compara amb un sòl de tipus drenant i és el tipus de paviment que trobem en bona part de la C-
25 (fora dels trams en que per risc de glaçada hi ha paviment de tipus drenant.) 
 
En base a tots els càlculs de trànsit previst, s’ha fet la simulació de situació acústica futura en tots dels 
punts els que es va portar a terme el treball de camp. Els valors obtinguts en la simulació per a cada un 
dels receptors estudiats ha estat el següent: 
 

COORDENADES Nivell actual (dB) Límits 
permesos Recep

X Y Z Matí Tarda 

Nivell sonor 
dia  (dB) 

Nivell sonor 
nit (dB) 

Dia Nit 

1 451222 4635688 696 55,6 53,2 56,83 46,19 60 50 

2 451370 4635532 708 54,3 53,9 58,34 47,55 60 50 

3 451619 4635438 707 54,2 52,6 53,94 43,56 60 50 

4 451895 4635258 714 47,3 47,9 52,79 41,92 60 50 

5 451946 4635223 719 49,3 50,4 52,92 41,91 60 50 

6 452369 4634135 760 52,9 50,3 48,69 38,34 60 50 

7 452330 4634194 751 55,3 56,2 53,19 42,19 60 50 

8 452368 4634073 768 46,7 44,7 54,34 43,45 60 50 

9 453264 4633819 823 57,5 58,1 56,28 45,85 65 55 

10 458448 4633449 584 37,2 40,2 44,23 34,59 60 50 

11 464427 4634162 358 63,9 64,1 67,82 56,44 65 55 
 

* En color vermell s’han marcat aquells valors que superen els límits legals establerts per cada receptor. 
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8. Anàlisi de resultats. 
 
En l’estudi de la situació actual, ja s’ha pogut comprovar com en les dades diürnes els valors mesurats 
en la major part dels receptors estan situats per sota dels valors límits vigents en matèria de soroll, 
exceptuant en el cas del receptor núm. 11, on el nivell acústic es troba molt proper als límits establerts 
per la normativa actual. En la resta de receptors no se superen els límits establerts per cada un d’ells.  
 
En els resultats obtinguts en la simulació de la situació futura, tant la diürna com la nocturna, en un  dels 
receptors estudiats es preveu que els nivells acústics tant diürns com nocturn arribin a superar els límits 
legals vigents, en concret al receptor núm. 11, on ja en la situació acústica actual es superen aquests 
límits, però això es poc significatiu ja que correspon  a un habitatge abandonat, no habitat i que es troba 
en estat ruïnós. En la resta de receptors, no n’hi ha cap on s’arribin a assolir els límits màxims establerts 
per la legislació actual. 
 
Analitzant la situació per a cada un dels receptors, obtenim: 
 

- Receptor núm. 1 (Mas Joan): en aquest punt hi ha un cert increment de l’impacte acústic, tot i 
que aquest és molt poc important, de l’ordre de 2-3 dB.  En aquest tram , l’eix de la carretera es manté 
aproximadament igual a l’actual, ja que es desdobla a banda i banda del traçat actual al ser un punt de 
transició per canvi de costat del desdoblament i l’increment de pressió acústica que ens dóna pot venir 
donat per l’augment del tràfic previst al haver utilitzat l’horitzó de l’any 2.013. No caldrà aplicar-hi 
mesures correctores d’impacte acústic. 
 

- Receptor núm. 2 (Mesalís): L’impacte que es percebrà en aquest receptor serà més important 
que en l’anterior, ja que el traçat de la C-25 es desdobla en direcció cap al receptor, i per tant haurà de 
suportar un cert increment de la pressió acústica tant per aproximar-se al receptor com per l’increment 
del trànsit previst i que es calcula podria ser de l’ordre de 4 dB. De tota manera, no caldrà aplicar 
mesures d’impacte acústic ja que no es superaran els límits establerts per la legislació vigent. 
 

- Receptor núm. 3 (Logística Ribé): Si bé la mesura s’ha fet en aquesta indústria aquest valor 
hauria de ser significatiu del soroll o impacte acústic que podrien rebre les zones més properes a l’Eix del 
poble d’Espinelves. En aquest cas l’impacte acústic estimat en un futur amb el desdoblament de l’Eix 
serà pràcticament igual al que ja hi ha actualment, ja que correspon  a un receptor molt allunyat i 
l’influencia de la C-25, tot i desdoblar-se cap a ell, no és massa significatiu. A més el soroll generat per la 
pròpia activitat és superior al soroll generat per la carretera. En la simulació s’ha tingut present el soroll 
generat per l’activitat (utilitzant el Percentil 50 com a soroll de fons), i s’ha previst que hi haurà un lleuger 
increment d’entre 1-2 dB en la situació acústica futura en l’entorn del poble d’Espinelves. Cal tenir 
present que en aquest tram, la C-25 es desdobla apropant-se al receptor, però que una part de l’àbac de 
soroll queda apantallat ja que hi ha un bon tram de carretera que va en túnel. No caldrà aplicar-hi 
mesures d’impacte acústic. 
 

- Receptor núm. 4 (Can Paraire): Aquest receptor pateix una variació bastant important respecte 
a la situació acústica actual (pràcticament 5 dB). En aquest tram la C-25 es desdobla pel costat on 
trobem el receptor. Tot i això, el fet que part de l’àbac acústic estigui apantallat pel túnel d’Espinelves fa 
que aquest increment no sigui tant important com el que es podria arribar a preveure.  De tota manera, 
com que el valor de la pressió acústica actual que suporta és prou baix ja que es troba a una bona 
distància de la C-25, els valors resultants no arriben a assolir els valors límit legals vigents. Per tant, no 
caldrà aplicar-hi mesures d’impacte acústic en aquest receptor. 

 
- Receptor núm. 5 (Can Roder): La situació acústica d’aquest receptor és molt similar a l’anterior 

ja que està a escassament 15 metres a l’oest del receptor núm. 4, però en aquest la influència acústica 
de la carretera secundària GIV-5441 és més important ja que es troba molt mes propera a l’habitatge. El 
valor acústic resultant per aquest tram serà molt similar al del receptor anterior, (amb un increment a 
l’entorn de 3 dB) i que en bona part ve donat per la ja comentada influència de la GIV-5441 en la situació 
acústica actual. Per tant, tampoc caldrà aplicar mesures d’impacte acústic en aquest tram. 
 

- Receptor núm. 6 (Can Botifarra): en la simulació feta per a aquest receptor, el valor resultant ha 
donat inferior a l’actual, ja que el desdoblament es fa pel costat oposat de la carretera, i el valor resultant 
de la simulació només preveu la influència del trànsit de la C-25. A més, en desdoblar-se cap al costat 
oposat cal tenir present que pràcticament la meitat del trànsit s’allunya del receptor. Per altra banda, la 
diferència de cotes entre la carretera C-25 i el receptor és prou important, i a més hi ha un petit puig que 
fa d’apantallament del soroll de la C-25. Cal remarcar que en el treball de camp d’aquest receptor, la 
principal influència acústica detectada era la carretera GIV-5441, i no pas el trànsit de la C-25 per la 
distància en que es troba (uns 45 metres) i  per l’ apantallament pel relleu que hi ha. Per tant, no es 
preveu que el desdoblament de la C-25 tingui cap mena d’influència acústica en aquest receptor, de 
manera que no caldrà aplicar-hi mesures correctores d’impacte acústic. 
 
 - Receptor núm. 7 (Can Valentí): El cas d’aquest receptor és també molt similar a la del receptor 
anterior, ja que la carretera es desdobla cap al costat oposat i també hi ha una diferència de cotes 
important entre el receptor i la C-25 i el relleu actua com apantallament del soroll que podria percebre 
procedent de la C-25. En aquest punt la carretera GIV-5441 és també la principal influència acústica de 
l’entorn. En la simulació feta es preveu que la influència acústica de la C-25 ja desdoblada sigui molt 
similar a la que ja es dona actualment, ja que el previsible increment del trànsit ve compensat per que un 
dels eixos s’allunya del receptor i per tant també s’allunya part de la font emissora del soroll. No caldrà 
doncs aplicar mesures correctores d’impacte acústic. 

 
- Receptor núm. 8 (Can Bordi): És en aquest receptor on es preveu un increment més significatiu 

de la pressió acústica respecte a la situació acústica actual (pràcticament 9 dB). En aquest entorn la C-
25 passa en un desmunt que en la situació actual apantalla parcialment els soroll del trànsit, però en 
desdoblar-se la C-25 pel costat oposat, es preveu la construcció d’un nou desmunt de molta alçada a 
l’altre costat de la via que actuaria com a reflectora del soroll cap a l’habitatge i com que aquest està a 
una cota més elevada que la carretera, el so generat tendirà a anar cap al receptor. De tota manera, els 
valors acústics prevists seran inferiors als límits legals vigents de manera que no es preveu aplicar-hi 
mesures correctores d’impacte acústic. 
 

- Receptor núm. 9 (Restaurant Coll de Ravell): En aquest punt, la C-25 es desdobla pel costat 
oposat també, i es mantindrà la situació de fals túnel just al davant del receptor que ja existeix 
actualment. En aquest receptor bona part del soroll que percep tant a dia d’avui com en la situació futura 
correspon al moviment de vehicles pels vials de sortida i que van al mateix restaurant o a la gasolinera. 
Per tant, l’impacte acústic que generarà l’eix transversal fins i tot quan es desdobli o amb l’increment de 
trànsit previst per l’horitzó 2013 sobre aquest receptor és molt poc significatiu fet que es confirma ja que 
en la simulació feta per aquest punt es preveu un impacte pràcticament igual a l’actual. El trànsit que 
circuli per la carretera del Pla de les Arenes (GIV-5411) i la carretera d’Arbúcies a Viladrau (GI-543), i el 
moviment de vehicles que es dona a l’entorn del restaurant i la gasolinera seguirà essent el principal 
element de pressió acústica d’aquest punt, per damunt del trànsit de la C-25. Com que no se superen els 
límits establerts per la legislació vigent no caldrà doncs aplicar mesures correctores d’impacte acústic. 
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- Receptor núm. 10 (Casa Nova d’en Fàbregues): la situació acústica d’aquest receptor, tot i 

empitjorar de l’ordre d’uns 5 dB seguirà essent molt tranquil·la, ja que els valors inicials de la situació 
acústica actual eren molt baixos i això ve donat ja que es troba molt allunyat de la C-25 com per tota la 
orografia que l’hi fa de pantalla. Malgrat aquest increment previst d’uns 7 dB (donat tant per aproximar 
més el tràfic al receptor com per fer l’estimació amb el trànsit de l’any 2013),  no s’arriben a sobrepassar 
els 45 dB en la mesura diürna (indret molt tranquil) i per tant no caldrà aplicar mesures d’impacte acústic 
ja que els valors estaran molt per sota dels límits legals vigents. 
 

- Receptor núm. 11 (Can Riera): En aquest tram de C-25 la carretera es desdobla pel costat més 
allunyat del receptor. Hi ha previst un increment de l’ordre de 4 dB respecte a la situació acústica actual, 
en bona part degut a l’increment del trànsit previst al aplicar els volums de vehicles de l’horitzó 2.013. Cal 
tenir present que ja en les mesures de camp fetes durant l’estudi de la situació acústica actual el soroll 
percebut en aquest receptor es trobava molt proper als límits establerts per la legislació vigent (tenia 64 
dB i el límit són 65) i en la simulació feta, i donat per l’increment del tràfic estimat si se superen els límits 
establerts per la legislació vigent, tant en la mesura de dia com en la de nit. De tota manera, la casa està 
en un estat absolutament ruïnós i abandonat des de fa molt de temps, mantenint-se només de peu 
l’estructura bàsica de l’habitatge. Degut al seu estat d’abandonament i a que els mateixos accessos a la 
casa són impracticables, no es proposa la col·locació de cap apantallament acústic, malgrat se superin 
els límits. 
 
 
9. Conclusions. 
 
En línies generals, es pot comprovar com hi ha un cert increment de la pressió acústica sobre la majoria 
de receptors estudiats, tret d’alguns casos concrets. Aquests increments seran més o menys importants 
en funció de la distància dels receptors, les característiques del relleu de l’entorn del receptor i també per 
l’increment del tràfic previst a fer la simulació amb l’horitzó 2.013, per tant amb un volum de vehicles més 
gran que l’actual. 
 
Als receptors més propers al nucli urbà d’Espinelves (del receptor núm. 1 al receptor núm. 5), s’ha 
detectat un cert increment de la pressió acústica en la major part d’ells, tot i que en cap dels casos arriba 
a ser suficient com per assolir els màxims de 60 dB diürns i 50 dB nocturns (s’han considerat receptors 
en zona de sensibilitat alta). En la simulació en que es buscava reflectir l’influencia sobre la zona urbana 
del poble d’Espinelves (receptor núm. 3, Logística Ribé) els valors resultants són de l’ordre dels 54 dB 
diürns i si be aquests valors resultants poden ser lleugerament inferiors als que es podria esperar en 
primera instància, però cal tenir en compte la presència del túnel d’Espinelves, on s’apantalla el propi 
trànsit en el tram de carretera C-25 més proper al poble i la distància prou important que hi ha entre el 
poble i la C-25 (prop de 100 metres). De tota manera, el soroll generat a l’interior d’un túnel surt per les 
dues boques del mateix, de manera que és possible que aquests valors estimats puguin arribar a ser 
d’entre 1 i 2 dB més alts per culpa d’aquest efecte que no pot ser contemplat amb el programa en que es 
realitzen les simulacions acústiques. 
 
A la zona entre Espinelves i el Coll de Ravell, (receptors núm. 6 al núm. 8), en els dos receptors que 
estan situats a una cota força inferior a la de la carretera C-25 la influència del desdoblament d’aquesta 
pràcticament no es deixa notar, en canvi en el receptor situat a una cota superior, l’efecte de reflexió del 
soroll del desmunt i el que el trànsit sigui més directe sobre el mateix fa que l’increment de pressió 
acústica sigui notable. 

 
Dels receptor núm. 1 fins al núm. 10, amb els resultats obtinguts en la simulació no caldria aplicar cap 
mena d’apantallament acústic ja que en cap d’ells no se superen els límits establerts per la legislació 
vigent ni en la simulació de la situació de dia ni tampoc de nit. 
 
Cal remarcar però el cas del receptor núm. 11, Can Riera, que tal i com ja s’ha comentat supera els límits 
de 65 dB diürns i 55 dB nocturns en la situació acústica futura motivat per l’increment del trànsit previst. 
De tota manera, es considera que no cal aplicar cap mesura correctora d’impacte acústica 
(apantallament) ja que l’estat d’abandonament tant de l’edifici com dels accessos no fa preveure la seva 
ocupació i/o rehabilitació com a habitatge, sinó més aviat el seu enderroc amb el pas del temps. 
 
Així doncs, amb els resultats obtinguts en la simulació no caldrà aplicar mesures correctores d’impacte 
acústic. 
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ANNEX 1. 
FITXES DE LA SITUACIÓ ACÚSTICA ACTUAL 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  1 
Localització:  Mas Joan 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Masia senyorial 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  695 metres 
Coordenades: X= 451217 
 Y= 46356863 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 1 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 1 Matí  Mesura núm: 1 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 09:56:34 

Durada mesura: 
0000:11:03 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 14:12:05 

Durada mesura: 
0000:11:29 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i 
d’obres a la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i 
d’obres a la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 55,6  LeqT (nivell energètic equivalent): 53,2 
Max LF (valor màxim mesurat): 65,7  Max LF (valor màxim mesurat): 73,5 
Min LF(valor mínim mesurat): 44,0  Min LF(valor mínim mesurat): 37,0 

     

L 10 (percentil 10): 58,6  L 10 (percentil 10): 56,6 
L 50 (percentil 50): 54,5  L 50 (percentil 50): 51,9 
L 90 (percentil 90): 49,7  L 90 (percentil 90): 46,9 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  2 
Localització:  Mesalís 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Casa aïllada 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  709 metres 
Coordenades: X= 451371 
 Y= 4635535 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 2 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 2 Matí  Mesura núm: 2 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 10:15:05 

Durada mesura: 
0000:10:24 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 14:30:12 

Durada mesura: 
0000:10:16 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 54,3  LeqT (nivell energètic equivalent): 53,9 

Max LF (valor màxim mesurat): 66,3  Max LF (valor màxim mesurat): 68,4 
Min LF(valor mínim mesurat): 45,5  Min LF(valor mínim mesurat): 45,2 

     

L 10 (percentil 10): 57,7  L 10 (percentil 10): 57,5 
L 50 (percentil 50): 53,0  L 50 (percentil 50): 51,9 
L 90 (percentil 90): 47,7  L 90 (percentil 90): 47,8 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  3 
Localització:  Logística Ribé 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació:  
Estructura ambiental afectada: Nau industrial 
Utilització de l’habitatge: Magatzem logístic 
Altitud:  703 metres 
Coordenades: X= 451502 
 Y= 4635436 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 3 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 3 Matí  Mesura núm: 3 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 10:30:50 

Durada mesura: 
0000:10:15 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 14:45:51 

Durada mesura: 
0000:10:45 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Soroll de l’activitat de la nau 
industrial, Trànsit de la 
carretera C-25 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Soroll de l’activitat de la nau 
industrial, Trànsit de la carretera 
C-25 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 54,2  LeqT (nivell energètic equivalent): 52,6 

Max LF (valor màxim mesurat): 67,8  Max LF (valor màxim mesurat): 65,9 
Min LF(valor mínim mesurat): 43,0  Min LF(valor mínim mesurat): 43,4 

     

L 10 (percentil 10): 57,2  L 10 (percentil 10): 54,9 
L 50 (percentil 50): 51,9  L 50 (percentil 50): 51,8 
L 90 (percentil 90): 48,4  L 90 (percentil 90): 46,9 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  4 
Localització:  Can Paraire 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Masia aïllada 
Utilització de l’habitatge: Deshabitada 
Altitud:  712 metres 
Coordenades: X= 451903 
 Y= 4635251 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 4 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 4 Matí  Mesura núm: 4 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 10:47:19 

Durada mesura: 
0000:10:23 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 15:06:53 

Durada mesura: 
0000:10:03 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 47,3  LeqT (nivell energètic equivalent): 47,9 

Max LF (valor màxim mesurat): 57,7  Max LF (valor màxim mesurat): 57,0 
Min LF(valor mínim mesurat): 32,0  Min LF(valor mínim mesurat): 32,8 

     

L 10 (percentil 10): 50,9  L 10 (percentil 10): 51,6 
L 50 (percentil 50): 45,6  L 50 (percentil 50): 46,2 
L 90 (percentil 90): 38,6  L 90 (percentil 90): 40,0 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  5 
Localització:  Can Roder 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Casa aïllada 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  712 metres 
Coordenades: X= 451947 
 Y= 4635228 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 5 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 5 Matí  Mesura núm: 5 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 11:00:53 

Durada mesura: 
0000:10:33 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 15:18:52 

Durada mesura: 
0000:10:21 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 49,3  LeqT (nivell energètic equivalent): 50,4 

Max LF (valor màxim mesurat): 69,2  Max LF (valor màxim mesurat): 77,4 
Min LF(valor mínim mesurat): 33,6  Min LF(valor mínim mesurat): 29,4 

     

L 10 (percentil 10): 49,0  L 10 (percentil 10): 47,9 
L 50 (percentil 50): 44,6  L 50 (percentil 50): 40,2 
L 90 (percentil 90): 38,1  L 90 (percentil 90): 36,4 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  6 
Localització:  Can Botifarra 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Casa aïllada 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  750 metres 
Coordenades: X= 452334 
 Y= 4634179 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 6 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 6 Matí  Mesura núm: 6 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 11:18:55 

Durada mesura: 
0000:11:04 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 15:49:13 

Durada mesura: 
0000:10:34 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 52,9  LeqT (nivell energètic equivalent): 50,3 

Max LF (valor màxim mesurat): 74,9  Max LF (valor màxim mesurat): 71,8 
Min LF(valor mínim mesurat): 32,6  Min LF(valor mínim mesurat): 33,2 

     

L 10 (percentil 10): 50,3  L 10 (percentil 10): 50,4 
L 50 (percentil 50): 43,5  L 50 (percentil 50): 44,1 
L 90 (percentil 90): 38,2  L 90 (percentil 90): 38,1 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  7 
Localització:  Can Valentí 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud-est 
Estructura ambiental afectada: masia de planta baixa i pis 
Utilització de l’habitatge: Deshabitada 
Altitud:  755 metres 
Coordenades: X= 452362 
 Y= 4634132 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 7 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 7 Matí  Mesura núm: 7 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 11:33:01 

Durada mesura: 
0000:10:12 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 17:00:07 

Durada mesura: 
0000:10:20 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera 
d’Espinelves GIV-5441 i de la 
carretera C-25 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 55,3  LeqT (nivell energètic equivalent): 56,2 

Max LF (valor màxim mesurat): 75,9  Max LF (valor màxim mesurat): 73,4 
Min LF(valor mínim mesurat): 29,4  Min LF(valor mínim mesurat): 37,9 

     

L 10 (percentil 10): 53,6  L 10 (percentil 10): 56,5 
L 50 (percentil 50): 43,5  L 50 (percentil 50): 46,1 
L 90 (percentil 90): 35,3  L 90 (percentil 90): 39,4 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  8 
Localització:  Can Bordi 
Terme Municipal:  Espinelves 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: casa de planta baixa i pis 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  765 metres 
Coordenades: X= 452367 
 Y= 4634064 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 
 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 8 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 8 Matí  Mesura núm: 8 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 11:49:23 

Durada mesura: 
0000:11:28 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 17:25:40 

Durada mesura: 
0000:10:16 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441  

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 46,7  LeqT (nivell energètic equivalent): 44,7 

Max LF (valor màxim mesurat): 62,5  Max LF (valor màxim mesurat): 65,6 
Min LF(valor mínim mesurat): 35,8  Min LF(valor mínim mesurat): 37,9 

     

L 10 (percentil 10): 50,1  L 10 (percentil 10): 46,7 
L 50 (percentil 50): 43,5  L 50 (percentil 50): 43,4 
L 90 (percentil 90): 39,1  L 90 (percentil 90): 40,3 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  9 
Localització:  Restaurant Coll de Ravell 
Terme Municipal:  Arbúcies 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: edifici de planta baixa i pis 
Utilització de l’habitatge: Restaurant 
Altitud:  821 metres 
Coordenades: X= 453262 
 Y= 4633801 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 9 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 9 Matí  Mesura núm: 9 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 12:11:45 

Durada mesura: 
0000:10:15 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 17:55:40 

Durada mesura: 
0000:10:18 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441  

 Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 i de 
la carretera d’Espinelves GIV-
5441 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 57,5  LeqT (nivell energètic equivalent): 58,1 

Max LF (valor màxim mesurat): 73,1  Max LF (valor màxim mesurat): 73,8 
Min LF(valor mínim mesurat): 44,4  Min LF(valor mínim mesurat): 50,8 

     

L 10 (percentil 10): 60,6  L 10 (percentil 10): 60,1 
L 50 (percentil 50): 54,3  L 50 (percentil 50): 56,4 
L 90 (percentil 90): 49,0  L 90 (percentil 90): 52,8 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  10 
Localització:  Casa Nova d’en Fàbrega 
Terme Municipal:  Sant Hilari Sacalm 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Casa aïllada 
Utilització de l’habitatge: Habitatge residencial 
Altitud:  583 metres 
Coordenades: X= 458411 
 Y= 4633443 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 10 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 10 Matí  Mesura núm: 10 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 13:05:29 

Durada mesura: 
0000:10:10 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 18:37:07 

Durada mesura:  
00:10:06 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent: Suau Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25  Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25, 
fulles dels arbres 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 37,2  LeqT (nivell energètic equivalent): 40,2 

Max LF (valor màxim mesurat): 54,3  Max LF (valor màxim mesurat): 53,5 
Min LF(valor mínim mesurat): 30,5  Min LF(valor mínim mesurat): 32,8 

     

L 10 (percentil 10): 39,2  L 10 (percentil 10): 42,5 
L 50 (percentil 50): 34,7  L 50 (percentil 50): 41,4 
L 90 (percentil 90): 32,4  L 90 (percentil 90): 35,8 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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CARACTERITZACIÓ PUNT DE MESURA 
 
 

Mesura número:  11 
Localització:  Can Riera 
Terme Municipal:  Santa Coloma de Farners 
Orientació: sud 
Estructura ambiental afectada: Casa aïllada de planta baixa i tres pisos 
Utilització de l’habitatge: Deshabitada 
Altitud:  756 metres 
Coordenades: X= 464431 
 Y= 4634154 
 
 

PLÀNOL DE SITUACIÓ    
 

 
 
 

         FOTOGRAFIA DE LOCALITZACIÓ 
 

 
  

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I RESULTATS DE LES MESURES SÒNIQUES 
 

Receptor número: 11 Model: SC-15c Versió: 03.4 Interval mesura: 1seg 

Ponderació Freqüència: A Dinàmica: De 30 a 100 dB A Temps integració: Fast Incidència: Frontal 

 
Mesura núm: 11 Matí  Mesura núm: 11 Tarda 

Data i hora mesura: 
11/03/2008 12:42:09 

Durada mesura: 
0000:10:24 

 Data i hora mesura: 
11/03/2008 16:21:10 

Durada mesura: 
0000:10:23 

Vent:  Despreciable Pluja: No  Vent:  Despreciable Pluja: No 

Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25  Principals elements 
de pressió sonora:  
  

Trànsit de la carretera C-25 

   

MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB)  MESURAMENTS DE PRESSIÓ SONORA (dB) 

LeqT (nivell energètic equivalent): 63,9  LeqT (nivell energètic equivalent): 64,1 

Max LF (valor màxim mesurat): 77,0  Max LF (valor màxim mesurat): 78,2 
Min LF(valor mínim mesurat): 31,8  Min LF(valor mínim mesurat): 29,0 

     

L 10 (percentil 10): 69,4  L 10 (percentil 10): 69,0 
L 50 (percentil 50): 50,7  L 50 (percentil 50): 52,6 
L 90 (percentil 90): 37,1  L 90 (percentil 90): 36,8 
     

CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA  CORBA DE DISTRIBUCIÓ ACUMULATIVA 
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ANNEX 2. 
FITXES DEL CÀLCUL TEÒRIC DE SOROLL DE LA SITUACIÓ 

FUTURA 
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FITXES DEL CÀLCUL TEÒRIC DEL SOROLL 
 

DADES DE TRÀNSIT  
 
 
 

DADES DE TRÀNSIT DIA  
 

GEOMETRIA CARRETERA   TRÀNSIT PER CARRIL 
TRAM EIX PKI PKF CALÇ. SENT. INTEN. PES. VELO. N.ACUST.

1 TRONCD3.PLR 13+000 16+000 2  820 V/h 16,0 
% 

100 
km/h 83,79 dB 

2 TRONCD4.PLR 16+000 30+000 2  820 V/h 16,0 
% 

100 
km/h 83,79 dB 

3 TRONCD4.PLR 23+200 30+000 2  586 V/h 20,0 
% 

100 
km/h 82,73 dB 

 
 
 

DADES DE TRÀNSIT NIT 
 

GEOMETRIA CARRETERA   TRÀNSIT PER CARRIL 
TRAM EIX PKI PKF CALÇ. SENT. INTEN. PES. VELO. N.ACUST.

1 TRONCD3.PLR 13+000 16+000 2  74 V/h 10,0 
% 

100 
km/h 72,65 dB 

2 TRONCD4.PLR 16+000 30+000 2  74 V/h 10,0 
% 

100 
km/h 72,65 dB 

3 TRONCD4.PLR 23+200 30+000 2  53 V/h 10,0 
% 

100 
km/h 71,20 dB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUADRE RESUM DE VALORS DE NIVELL ACÚSTIC 
 
 

COORDENADES Nivell actual (dB) Límits 
permesos Recep

X Y Z Matí Tarda 

Nivell sonor 
dia  (dB) 

Nivell sonor 
nit (dB) 

Dia Nit 

1 451222 4635688 696 55,6 53,2 56,83 46,19 60 50 

2 451370 4635532 708 54,3 53,9 58,34 47,55 60 50 

3 451619 4635438 707 54,2 52,6 53,94 43,56 60 50 

4 451895 4635258 714 47,3 47,9 52,79 41,92 60 50 

5 451946 4635223 719 49,3 50,4 52,92 41,91 60 50 

6 452369 4634135 760 52,9 50,3 48,69 38,34 60 50 

7 452330 4634194 751 55,3 56,2 53,19 42,19 60 50 

8 452368 4634073 768 46,7 44,7 54,34 43,45 60 50 

9 453264 4633819 823 57,5 58,1 56,28 45,85 65 55 

10 458448 4633449 584 37,2 40,2 44,23 34,59 60 50 

11 464427 4634162 358 63,9 64,1 67,82 56,44 65 55 
 

* En color vermell s’han marcat aquells valors que superen els límits legals establerts per cada receptor. 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 1 
Mas Joan 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Mas Joan 451222 4635688 696 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 53,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 43,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
    150,000          37,387 
   160,000          38,884 
   170,000          40,649 
   180,000          41,596 
   190,000          41,998 
   200,000          41,728 
   210,000          41,501 
   220,000          41,735 
   230,000          41,950 
   240,000          42,164 
   250,000          42,561 
   260,000          42,919 
   270,000          47,824 
   280,000          42,690 
   290,000          42,465 
   300,000          42,129 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
    150,000          26,247 
   160,000          27,700 
   170,000          29,461 
   180,000          30,407 
   190,000          30,810 
   200,000          30,545 
   210,000          30,347 
   220,000          30,590 
   230,000          30,810 
   240,000          31,024 
   250,000          31,421 
   260,000          31,779 
   270,000          36,684 
   280,000          31,550 
   290,000          31,325 
   300,000          30,989 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

56,83 60  46,19 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 
 

ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 2 
Mesalís 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Mesalís 451370 4635532 708 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 53,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 43,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     140,000          38,994 
   150,000          42,150 
   160,000          41,852 
   170,000          42,619 
   180,000          43,328 
   190,000          43,839 
   200,000          44,197 
   210,000          44,327 
   220,000          44,357 
   230,000          44,384 
   240,000          44,378 
   250,000          44,335 
   260,000          44,033 
   270,000          43,760 
   280,000          43,590 
   290,000          43,181 
   300,000          43,209 
   310,000          47,893 
   320,000          46,162 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     140,000          27,854 
   150,000          31,010 
   160,000          30,693 
   170,000          31,432 
   180,000          32,141 
   190,000          32,652 
   200,000          33,010 
   210,000          33,139 
   220,000          33,170 
   230,000          33,196 
   240,000          33,190 
   250,000          33,147 
   260,000          32,845 
   270,000          32,577 
   280,000          32,421 
   290,000          32,032 
   300,000          32,069 
   310,000          36,753 
   320,000          35,022 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

58,34 60  47,55 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 3 
Logística Ribé 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Logística Ribé 451619 4635438 707 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 52,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 42,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     160,000          23,204 
   170,000          22,592 
   180,000          24,941 
   190,000          23,513 
   200,000          23,896 
   210,000          28,513 
   220,000          34,713 
   230,000          34,560 
   240,000          41,747 
   250,000          40,405 
   260,000          35,799 
   270,000          39,972 
   280,000          38,109 
   290,000          41,714 
   300,000          40,165 
   310,000          38,486 
   320,000          34,845 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     160,000          12,064 
   170,000          11,452 
   180,000          13,801 
   190,000          12,373 
   200,000          12,756 
   210,000          17,373 
   220,000          23,573 
   230,000          23,420 
   240,000          30,604 
   250,000          29,258 
   260,000          24,624 
   270,000          28,814 
   280,000          26,927 
   290,000          30,546 
   300,000          28,980 
   310,000          27,341 
   320,000          23,705 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

53,94 60  43,56 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 
 

 
 

ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 4 
Can Paraire 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Paraire 451895 4635258 714 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 46,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 42,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     170,000          39,817 
   180,000          37,601 
   190,000          41,235 
   200,000          41,235 
   210,000          41,122 
   220,000          41,056 
   230,000          39,411 
   240,000          41,148 
   250,000          41,040 
   260,000          39,436 
   270,000          41,095 
   280,000          39,562 
   290,000          41,671 
   300,000          33,643 
   310,000          27,264 
   320,000          17,339 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     170,000          28,677 
   180,000          26,461 
   190,000          30,095 
   200,000          30,095 
   210,000          29,982 
   220,000          29,916 
   230,000          28,271 
   240,000          30,008 
   250,000          29,900 
   260,000          28,296 
   270,000          29,955 
   280,000          28,422 
   290,000          30,531 
   300,000          22,503 
   310,000          16,124 
   320,000           6,179 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

52,79 60  41,92 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 5 
Can Roder 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Roder 451946 4635223 719 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 43,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 33,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     170,000          38,431 
   180,000          42,641 
   190,000          39,855 
   200,000          39,104 
   210,000          41,615 
   220,000          38,486 
   230,000          41,133 
   240,000          38,183 
   250,000          40,966 
   260,000          41,000 
   270,000          38,226 
   280,000          41,006 
   290,000          41,284 
   300,000          42,856 
   310,000          41,632 
   320,000          18,920 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
170,000          27,250 

   180,000          31,501 
   190,000          28,715 
   200,000          27,964 
   210,000          30,475 
   220,000          27,346 
   230,000          29,993 
   240,000          27,043 
   250,000          29,826 
   260,000          29,860 
   270,000          27,086 
   280,000          29,866 
   290,000          30,144 
   300,000          31,716 
   310,000          30,492 
   320,000           7,749 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

52,92 60  41,91 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 

 
 

ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 6 
Can Botifarra 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Botifarra 452369 4634135 760 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 44,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 35,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     0,000          35,693 
    10,000          35,107 
    20,000          34,864 
    30,000          35,149 
    40,000          34,546 
    50,000          34,703 
    60,000          33,765 
    70,000          33,986 
    80,000          33,868 
    90,000          34,141 
   100,000          33,261 
   110,000          33,250 
   120,000          31,604 
   130,000          35,678 
   380,000          33,095 
   390,000          39,282 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
0,000          24,438 

    10,000          23,850 
    20,000          23,606 
    30,000          23,890 
    40,000          23,288 
    50,000          23,445 
    60,000          22,509 
    70,000          22,728 
    80,000          22,609 
    90,000          22,886 
   100,000          22,007 
   110,000          21,998 
   120,000          20,464 
   130,000          24,348 
   380,000          21,886 
   390,000          28,041 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

48,69 60  38,34 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 7 
Can Valentí 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Valentí 452330 4634194 751 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 46,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 36,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     0,000          44,683 
    10,000          42,221 
    20,000          40,872 
    30,000          40,599 
    40,000          39,592 
    50,000          36,624 
    60,000          33,807 
    70,000          31,979 
    80,000          31,991 
    90,000          31,469 
   100,000          31,794 
   110,000          31,430 
   120,000          32,512 
   130,000          36,485 
   140,000          44,090 
   380,000          38,360 
   390,000          45,613 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
0,000          33,405 

    10,000          30,919 
    20,000          29,574 
    30,000          29,300 
    40,000          28,295 
    50,000          25,342 
    60,000          22,534 
    70,000          20,711 
    80,000          20,726 
    90,000          20,205 
   100,000          20,531 
   110,000          20,168 
   120,000          21,250 
   130,000          25,226 
   140,000          32,760 
   380,000          27,182 
   390,000          34,398 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

53,19 60  42,19 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 

 
 

ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 8 
Can Bordi 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Bordi 452368 4634073 768 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 43,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 35,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     0,000          37,651 
    10,000          38,309 
    20,000          38,408 
    30,000          36,004 
    40,000          33,149 
    50,000          30,628 
    60,000          28,329 
    70,000          28,230 
    80,000          28,093 
    90,000          29,171 
   100,000          31,838 
   110,000          37,186 
   380,000          35,640 
   390,000          53,257 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
0,000          26,433 

    10,000          27,088 
    20,000          27,181 
    30,000          24,771 
    40,000          21,925 
    50,000          19,401 
    60,000          17,097 
    70,000          16,998 
    80,000          16,864 
    90,000          17,947 
   100,000          20,622 
   110,000          25,953 
   380,000          24,463 
   390,000          42,023 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

54,34 60  43,45 50 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 9 
Restaurant Coll de Ravell 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Restaurant Coll 
de Ravell 453264 4633819 823 

 
NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 

 
ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 54,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 44,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
    0,000          33,959 
    10,000          34,615 
    20,000          35,103 
    30,000          36,976 
    40,000          37,041 
    50,000          36,466 
    60,000          39,321 
    70,000          39,791 
    80,000          44,477 
    90,000          46,031 
   100,000          39,593 
   110,000          37,379 
   320,000          43,425 
   330,000          38,986 
   340,000          37,584 
   350,000          34,537 
   360,000          34,143 
   370,000          33,511 
   380,000          35,054 
   390,000          34,845 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
0,000          22,819 

    10,000          23,475 
    20,000          23,963 
    30,000          25,836 
    40,000          25,901 
    50,000          25,326 
    60,000          28,181 
    70,000          28,651 
    80,000          33,337 
    90,000          34,891 
   100,000          28,450 
   110,000          26,196 
   320,000          32,242 
   330,000          27,846 
   340,000          26,444 
   350,000          23,397 
   360,000          23,003 
   370,000          22,371 
   380,000          23,914 
   390,000          23,705 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

56,28 65  45,85 55 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 

 
 

ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 10 
Casa Nova d’en Fàbregues 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Casa Nova d’en 
Fàbregues 458448 4633449 584 

 
NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 

 
ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 33,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 30,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
    0,000          28,849 
    10,000          28,508 
    20,000          37,361 
    30,000          38,853 
    40,000          37,755 
   330,000          15,651 
   340,000          24,520 
   350,000          25,222 
   360,000          26,703 
   370,000          29,862 
   380,000          29,765 
   390,000          29,367 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
0,000          17,677 

    10,000          17,336 
    20,000          26,212 
    30,000          27,706 
    40,000          26,605 
   330,000           4,511 
   340,000          13,380 
   350,000          14,054 
   360,000          15,521 
   370,000          18,690 
   380,000          18,595 
   390,000          18,196 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

44,23 60  34,59 50 
 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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ESTIMACIÓ DADES SO 
 

PUNT 11 
Can Riera 

 
COORDENADES RECEPTOR X Y Z 

Can Riera 464427 4634162 358 
 

NIVELL ACÚSTIC DEL TRÀNSIT: 
 

ESTIMACIÓ DIÜRNA  ESTIMACIÓ NOCTURNA 

NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB) : 37,00  NIVELL ACÚSTIC DE FONS (dB): 30,00 

            ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
     40,000          42,428 
    50,000          45,527 
    60,000          51,062 
    70,000          52,434 
    80,000          51,488 
    90,000          52,431 
   100,000          52,453 
   110,000          52,459 
   120,000          51,507 
   130,000          51,941 
   140,000          52,163 
   150,000          53,505 
   160,000          55,447 
   170,000          58,024 
   180,000          58,001 
   190,000          57,930 
   200,000          57,855 
   210,000          57,654 
   220,000          57,100 
   230,000          55,904 
   240,000          36,328 
   250,000          27,854 
   260,000          22,573 
   270,000          25,107 

             ANGLE     CONTRIBUCIÓ(dB) 
40,000          30,994 

    50,000          34,140 
    60,000          39,679 
    70,000          41,046 
    80,000          40,106 
    90,000          41,048 
   100,000          41,071 
   110,000          41,080 
   120,000          40,138 
   130,000          40,566 
   140,000          40,793 
   150,000          42,132 
   160,000          44,108 
   170,000          46,634 
   180,000          46,611 
   190,000          46,539 
   200,000          46,465 
   210,000          46,263 
   220,000          45,707 
   230,000          44,511 
   240,000          24,956 
   250,000          16,479 
   260,000          11,200 
   270,000          13,590 

NIVELL SONOR 
(dB) 

NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

 NIVELL SONOR (dB) NIVELL MÀXIM 
D’IMMISSIÓ (dB) 

67,82 65  56,44 55 
 
 

OBSERVACIONS: 
No es preveuen mesures correctores ja que tant el nivell acústic diürn com el nocturn estarien per 
sota els màxims establerts per la normativa vigent. 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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GRÁFICS DE LA SIMULACIÓ ACÚSTICA PER CADA RECEPTOR 
 
 

PUNT 1 
Mas Joan 

 
 

 
PUNT 2 
Mesalís 

 
 

 
 

 
 
 

PUNT 3 
Logística Ribé 

 
 

 
PUNT 4 

Can Paraire 
 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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PUNT 5 
Can Roder 

 
 

 
PUNT 6 

Can Botifarra 
 
 

 
 

 
 

PUNT 7 
Can Valentí 

 
 

 
PUNT 8 

Can Bordi 
 
 

 



ESTUDI ACÚSTIC 
Millora general. Desdoblament de l’Eix Transversal. Carretera C-25. P.k. 199+735 al p.k. 216+820 

Tram: Espinelves – Santa Coloma de Farners 
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PUNT 9 

Restaurant Coll de Ravell 
 
 

 
PUNT 10 

Casa Nova d’en Fàbregues 
 
 

 

 
PUNT 11 
Can Riera 
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APÈNDIX II: Amidaments Auxiliars 
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Zona 

Superfície (m2) 
Restauració 

Entorn 

AGRICOLA  
FORESTAL I FORESTAL II 

ZONES 
ADJACENTS 

PAS DE 
FAUNA  

        
AGRICOLA  AGRICOLA  AGRICOLA  FORESTAL 

I 
FORESTAL 

I 
FORESTAL 

I 
FORESTAL 

II 
FORESTAL 

II 
ZONES 
ADJACENTS 

PAS DE 
FAUNA  

Desmunt Terraplé Adjacent PFauna 500 500 500 800 800 800 800 800 300 1000 

PK Codi ZONA DESMUNT TERRAPLÉ ADJACENT PFAUNA 
Tipus 

restauració 
Quercus 
humilis 

Quercus 
ilex ssp ilex 

Pinus 
sylvestris 

Quercus 
humilis 

Quercus 
ilex ssp ilex 

Pinus 
sylvestris 

Quercus 
suber 

Pinus 
sylvestris 

Quercus ilex ssp 
ilex 

Alnus 
glutinosa 

Percentatge 25% 25% 50% 30% 30% 40% 60% 40% 100% 100% 

202 2 202-2 13550,86 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 326 326 434 0 0 0 0 

202 3 202-3 825,49 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 20 20 27 0 0 0 0 

202 PF1 202-PF1 0,00 0,00 0,00 505,20 PAS DE FAUNA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 

202 4 202-4 3229,97 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 78 78 104 0 0 0 0 

202 5 202-5 0,00 2059,73 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 50 50 66 0 0 0 0 

202 6 202-6 136,65 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0 

202 7 202-7 946,22 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 23 23 31 0 0 0 0 

202 8 202-8 0,00 0,00 753,31 0,00 
ZONES 

ADJACENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 

203 1 203-1 459,68 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 12 12 15 0 0 0 0 

203 2 203-2 624,84 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 15 15 20 0 0 0 0 

203* 3 203*-3 0,00 11066,88 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 266 266 355 0 0 0 0 

203 4 203-4 0,00 124,99 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 3 3 4 0 0 0 0 

203* 5 203*-5 0,00 5639,68 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 136 136 181 0 0 0 0 

203 PF1 203-PF1 0,00 0,00 0,00 592,50 PAS DE FAUNA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 

203 6 203-6 0,00 3982,33 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 96 96 128 0 0 0 0 

Total 19773,72 22873,62 753,31 1097,70 0,00 0,00 0,00 1029,00 1029,00 1370,00 0,00 0,00 23,00 111,00 

 

 

A rbres

Densitat Quercus humilis Quercus ilex ssp ilexPinus sylvestris
500 25% 25% 50%

Densitat Quercus humilis Quercus ilex ssp ilexPinus sylvestris
800 30% 30% 40%

Densitat Quercus suber Pinus sylvestris
800 60% 40%

Densitat Quercus ilex ssp ilex
300 100%

Densitat Alnus glut inosa
1000 100%

AGRICOLA 

FORESTAL I

FORESTAL II

ZONES 
ADJACENTS

PAS DE FAUNA 
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Zona Superfície (m2) Restauració 
Entorn 

AGRICOLA FORESTAL I FORESTAL II ZONES ADJACENTS PAS DE FAUNA 

Desmunt Terraplé Adjacent PFauna 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 1000 1000 

PK Codi ZONA DESMUNT TERRAPLÉ ADJACENT PFAUNA 
Tipus 

restauració 
Sarothamnus 

scoparius 
Phillyrea 
latifolia 

Viburnum 
tinus 

Sarothamnus 
scoparius 

Phillyrea 
latifolia 

Viburnum 
tinus 

Arbutus 
unedo 

Sarothamnus 
scoparius 

Cistus 
monspeliensis 

Sarothamnus 
scoparius 

Phillyrea 
latifolia 

Viburnum 
tinus 

Cornus 
sanguinea 

Percentatge 30% 30% 40% 30% 30% 40% 50% 25% 25% 50% 50% 50% 50% 

202 2 202-2 13550,86 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 407 407 543 0 0 0 0 0 0 0 

202 3 202-3 825,49 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 25 25 34 0 0 0 0 0 0 0 

202 PF1 
202-
PF1 0,00 0,00 0,00 505,20 

PAS DE 
FAUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 

202 4 202-4 3229,97 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 97 97 130 0 0 0 0 0 0 0 

202 5 202-5 0,00 2059,73 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 62 62 83 0 0 0 0 0 0 0 
202 6 202-6 136,65 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 

202 7 202-7 946,22 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 29 29 38 0 0 0 0 0 0 0 

202 8 202-8 0,00 0,00 753,31 0,00 
ZONES 

ADJACENTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 
203 1 203-1 459,68 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 14 14 19 0 0 0 0 0 0 0 

203 2 203-2 624,84 0,00 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 19 19 25 0 0 0 0 0 0 0 

203* 3 203*-3 0,00 11066,88 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 333 333 443 0 0 0 0 0 0 0 

203 4 203-4 0,00 124,99 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 

203* 5 203*-5 0,00 5639,68 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 170 170 226 0 0 0 0 0 0 0 

203 PF1 
203-
PF1 0,00 0,00 0,00 592,50 

PAS DE 
FAUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 

203 6 203-6 0,00 3982,33 0,00 0,00 FORESTAL I 0 0 0 120 120 160 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 19773,72 22873,62 753,31 1097,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1285,00 1285,00 1712,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 56,00 56,00 

A rbust s

DensitatSarothamnus scopariusPhillyrea lat ifoliaViburnum tinus

700 30% 30% 40%
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lat ifolia
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1000 30% 30% 40%

Densitat Arbutus unedo
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s scoparius
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s
1000 50% 25% 25%

Densitat
Sarothamnus 

scoparius
Phillyrea 
lat ifolia

500 50% 50%

Densitat Viburnum t inus
Cornus 

sanguinea
1000 50% 50%

PAS DE 
FAUNA 

AGRICOLA 

FORESTAL I

FORESTAL II

ZONES 
ADJACENTS
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Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES   
SUBCAPITOL 03 TERRAPLE   

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)  120.566,280 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

25,00 26,46 661,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

25,00 33,50 837,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

25,00 44,43 1.110,75 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

61,00 59,84 3.650,24 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

25,00 111,02 2.775,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 25,00 67,65 1.691,25 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

25,00 35,72 893,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 25,00 73,94 1.848,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 25,00 32,54 813,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

25,00 86,92 2.173,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

1.005,00 12,66 12.723,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)   15.080,823 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

4,00 26,46 105,84 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

4,00 33,50 134,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

4,00 44,43 177,72 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

8,00 59,84 478,72 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

4,00 111,02 444,08 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 4,00 67,65 270,60 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

4,00 35,72 142,88 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 4,00 73,94 295,76 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 4,00 32,54 130,16 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 3

J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

4,00 86,92 347,68 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

130,00 12,66 1.645,80 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques (P - 19)   42.543,760 m2

Tipus de Control: Materials

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

7,00 59,84 418,88 1 2.500,000 M3 0,4000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

90,00 12,66 1.139,40 5 2.500,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES   
SUBCAPITOL 04 ESPLANADA   

G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, cem ii/b-s 32,5 n, inclòs estesa, disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric (P - 24)

  9.342,000 m3



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 4

Tipus de Control: Materials

J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX

4,00 495,90 1.983,60 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   

J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240

1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

4,00 26,46 105,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

4,00 33,50 134,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 4,00 33,50 134,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 4,00 20,85 83,40 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

4,00 59,84 239,36 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres
punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

4,00 100,94 403,76 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

4,00 7,48 29,92 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

4,00 35,72 142,88 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120

4,00 48,75 195,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90

4,00 27,85 111,40 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 5

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 32,00 10,66 341,12 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

160,00 12,66 2.025,60 5 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 32,00 115,91 3.709,12 1 1.000,000 M2 3,3300 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS   
SUBCAPITOL 01 MATERIALS GRANULARS   

G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 63)

  6.355,920 m3

Tipus de Control: Materials

J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX

3,00 495,90 1.487,70 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 1,00 154,10 154,10 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240

1,00 994,55 994,55 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J03D220C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE- EN 933-1 13,00 26,46 343,98 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

13,00 33,50 435,50 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 6

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 13,00 33,50 435,50 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D6206 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma NLT 113 7,00 20,85 145,95 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

3,00 59,84 179,52 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

7,00 7,48 52,36 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

2,00 35,72 71,44 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120

2,00 48,75 97,50 1 5.000,000 M3 1,0000 Global   

J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90

64,00 27,85 1.782,40 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 6,00 10,66 63,96 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

255,00 12,66 3.228,30 1 100,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 6,00 115,91 695,46 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 13,00 59,05 767,65 1 500,000 M3 1,0000 Tram   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

  2.348,000 m3

Tipus de Control: Materials



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 7

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

4,00 59,84 239,36 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 21,00 10,66 223,86 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

315,00 12,66 3.987,90 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 21,00 115,91 2.434,11 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 03 FERMS I PAVIMENTS   
SUBCAPITOL 02 AGLOMERATS ASFALTICS   

G9H1U020 Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 66)   4.917,239 t



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 8

Tipus de Control: Materials

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 9,00 26,46 238,14 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)

9,00 20,85 187,65 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8

1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic   

J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

9,00 41,33 371,97 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2

9,00 36,04 324,36 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació

9,00 158,68 1.428,12 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 9

J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12

1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa

55,00 67,00 3.685,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 123,00 15,83 1.947,09 1 40,000 T 1,0001 Tram   

G9H1U120 Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 67)   4.623,644 t

Tipus de Control: Materials

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 8,00 26,46 211,68 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)

8,00 20,85 166,80 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8

1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
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J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic   

J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

8,00 41,33 330,64 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2

8,00 36,04 288,32 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació

8,00 158,68 1.269,44 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12

1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa

52,00 67,00 3.484,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 116,00 15,83 1.836,28 1 40,000 T 1,0001 Tram   

G9H3U260 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2 (P - 69)   30.191,000 m2

Tipus de Control: Materials

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 51,00 26,46 1.349,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   
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J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)

51,00 20,85 1.063,35 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8

1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic   

J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

4,00 41,33 165,32 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2

4,00 36,04 144,16 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   

J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació

4,00 158,68 634,72 1 600,000 T 0,0600 Estadístic   

J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12

1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 0,0600 Estadístic   
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Tipus de Control: Execució

J9H1620F Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6 considerant les
condicions d'assaig de l'annex B de la UNE-EN 13108-20, del contingut de buits, segons la
norma UNE-EN 12697-8, i del gruix, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

8,00 84,30 674,40 1 240,000 T 0,0600 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 46,00 15,83 728,18 1 40,000 T 0,0600 Tram   

J9H1B40R Determinació de la permeabilitat in-situ LCS, d'un paviment drenant, segons la norma NLT 327-88 37,00 20,10 743,70 1 50,000 T 0,0600 Tram   

J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1

91,00 24,68 2.245,88 1 1,000 HM 0,0030 Tram   

G9HA0010 Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses (P - 70)   391,764 t

Tipus de Control: Materials

J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 2,00 58,60 117,20 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426

2,00 50,01 100,02 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

2,00 48,74 97,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

2,00 48,74 97,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

2,00 44,76 89,52 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

2,00 88,44 176,88 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 2,00 87,04 174,08 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

2,00 87,04 174,08 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 2,00 51,78 103,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593

2,00 93,57 187,14 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

2,00 68,48 136,96 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

2,00 76,14 152,28 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127

2,00 52,90 105,80 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185

2,00 51,90 103,80 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2

2,00 317,78 635,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

G9HA0020 Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses (P - 71)   99,630 t

Tipus de Control: Materials

J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 1,00 58,60 58,60 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426

1,00 50,01 50,01 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

1,00 48,74 48,74 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

1,00 44,76 44,76 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

1,00 87,04 87,04 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593

1,00 93,57 93,57 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

1,00 68,48 68,48 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127

1,00 52,90 52,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055X10X Determinació de la consistència per mitjà de flotador d'una mostra de material bituminós, segons
la norma NLT 183

1,00 97,61 97,61 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185

1,00 51,90 51,90 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J056E20E Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematze d'una mostra de betum asfàltic modificat, segons
normes UNE-EN 13399

1,00 94,56 94,56 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398

1,00 109,25 109,25 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou (P - 74)   198.594,451 m2
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Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 4,00 33,86 135,44 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426

4,00 50,01 200,04 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

4,00 48,74 194,96 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 4,00 87,04 348,16 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

4,00 30,92 123,68 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

4,00 68,48 273,92 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

4,00 45,27 181,08 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 4,00 43,66 174,64 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 4,00 33,20 132,80 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

4,00 65,07 260,28 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J056D30G Determinació del residu per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
147

4,00 34,73 138,92 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J056F80F Determinació de la recuperació elàstica d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13398

4,00 109,25 437,00 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
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Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 331,00 66,64 22.057,84 1 500,000 M2 0,8333 Tram   

G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura,
inclòs neteja del granulat sobrant (P - 75)

  71.515,836 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 2,00 33,86 67,72 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

2,00 88,44 176,88 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

2,00 87,04 174,08 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

2,00 30,92 61,84 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

2,00 68,48 136,96 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

2,00 68,48 136,96 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

2,00 45,27 90,54 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 2,00 43,66 87,32 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 2,00 33,20 66,40 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   
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J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

2,00 47,76 95,52 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

2,00 65,07 130,14 1 30,000 T 0,0005 Estadístic   

G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou (P - 73)   54.163,905 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 2,00 33,86 67,72 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

2,00 88,44 176,88 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

2,00 87,04 174,08 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

2,00 30,92 61,84 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

2,00 68,48 136,96 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

2,00 68,48 136,96 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

2,00 45,27 90,54 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 2,00 43,66 87,32 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 2,00 33,20 66,40 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
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J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

2,00 47,76 95,52 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

2,00 65,07 130,14 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 109,00 66,64 7.263,76 1 500,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 04 DRENATGE LONGITUDINAL   
SUBCAPITOL 01 CUNETES   

G9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 64)

  550,000 m

Tipus de Control: Materials

J961230D Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de
formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 118,12 118,12 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961310D Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de
vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 124,32 124,32 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961430D Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de tres peces de vorada
prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340

1,00 73,83 73,83 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J961D505 Extracció i assaig a compressió d'un testimoni extret d'una vorada de formigó, segons les
normes UNE-EN 12504-1 i UNE-EN 12390-3

1,00 86,95 86,95 1 1.000,000 M 1,0000 Estadístic   
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Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL   
SUBCAPITOL 01 OD-202.3   

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 25)

  976,250 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

1,00 44,43 44,43 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

2,00 59,84 119,68 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

1,00 111,02 111,02 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

1,00 35,72 35,72 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 1,00 32,54 32,54 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 9,00 10,66 95,94 1 450,000 M2 4,0000 Tram   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 20

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

135,00 12,66 1.709,10 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 9,00 115,91 1.043,19 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)   13,858 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   1.108,640 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL   
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SUBCAPITOL 02 OD-202.5   

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

  203,271 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

30,00 12,66 379,80 5 150,000 M2 4,0000 Tram   
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J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)   19,011 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   1.571,200 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL   
SUBCAPITOL 03 OD-202.7   
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G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   10.792,751 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)   52,230 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric (P - 27)

  0,000 m3

Tipus de Control: Materials

J0302101 Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de granulat per a elaborar morters i
formigons, segons la norma UNE 7-133-58

0,00 24,95 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J030BL0Z Determinació de la reactivitat alcali-carbonat d'una mostra de granulat, segons la norma UNE
146507-2 EX

0,00 495,90 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3

0,00 37,09 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

0,00 80,21 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

0,00 28,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030U030 Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrid, segons la norma UNE-EN 933-8 0,00 20,85 0,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J030WL00 Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una una mostra de granulat 0,00 154,10 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J0386L28 Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat estabilitzat amb conglomerant
hidràulic, segons norma UNE 41240

0,00 994,55 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 0,00 26,46 0,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D5205 Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-104 o NLT 106 0,00 33,50 0,00 1 500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

0,00 59,84 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Tram   

J03DB20A Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103300

0,00 7,48 0,00 1 1.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM20K Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-201 o NLT 120

0,00 48,75 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J9241101 Cura i assaig a compressió simple d'una proveta de terra-ciment o grava-ciment, segons la
norma NLT 305-90

0,00 27,85 0,00 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 0,00 10,66 0,00 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

0,00 12,66 0,00 1 100,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 0,00 115,91 0,00 1 5.000,000 M2 4,0000 Tram   

J060AH00 Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una capa de paviment 0,00 59,05 0,00 1 500,000 M3 1,0000 Tram   

G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 59)   131,560 m2

Tipus de Control: Materials

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

0,00 68,48 0,00 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   

G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 39)   2,892 m3

Tipus de Control: Materials

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic   

J0434105 Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1925 1,00 61,90 61,90 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic   
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J0438101 Determinació del pes específic d'una pedra, segons la norma UNE-EN 1936 1,00 90,24 90,24 1 2.000,000 T 2,0000 Estadístic   

J043C10C Determinació de l'estabilitat en front al sulfat magnèsic i al sulfat sòdic, d'una pedra, segons la
norma UNE_EN 1367-2

1,00 81,28 81,28 Si 1 0,000 2,0000 Global   

J043D100 Determinació de la densitat aparent seca d'una pedra 1,00 85,71 85,71 Si 1 0,000 2,0000 Global   

G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 22)  179,140 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 0,00 67,65 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 0,00 73,94 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03DY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103601

0,00 86,92 0,00 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

5,00 12,66 63,30 5 2.000,000 M2 3,3300 Tram   

GD5AU211 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó,
tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 143)

  14,440 m

Tipus de Control: Materials

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   

J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 0,2000 Estadístic   

J7B0A50J Determinació de la massa per unitat de superfície d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE-EN ISO 9864

1,00 52,93 52,93 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   

J7B0D50L Determinació de la resistència a tracció monodireccional, longitudinal i transversal, d'una mostra
de material geotextil, segons la norma UNE_EN ISO 10319

1,00 66,17 66,17 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   

J7B0E50L Determinació de l'allargament de trencament d'una mostra de material geotèxtil, segons la norma
UNE_EN ISO 10319

1,00 89,03 89,03 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   

J7B0F50L Determinació de la resistència al punxonament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE_EN ISO 10319

1,00 76,90 76,90 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   
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J7B0G50N Determinació de la resistència a l'esquinçament d'una mostra de material geotèxtil, segons la
norma UNE 40-529

1,00 121,42 121,42 Si 1 0,000 2,0000 Estadístic   

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

  280,600 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 3,00 10,66 31,98 1 450,000 M2 4,0000 Tram   
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J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

40,00 12,66 506,40 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 3,00 115,91 347,73 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 05 DRENATGE TRANSVERSAL   
SUBCAPITOL 04 OD-203.3   

G450U040 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 46)   5,767 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

3,00 92,04 276,12 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

  187,982 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

0,00 26,46 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

0,00 44,43 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   
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J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

1,00 59,84 59,84 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

0,00 111,02 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

0,00 35,72 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 0,00 32,54 0,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 10,66 21,32 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

30,00 12,66 379,80 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 2,00 115,91 231,82 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 06 OBRES DE FÀBRICA   
SUBCAPITOL 01 PASSOS SUPERIORS   
ACTIVITAT 01 OF 202.8 PS COLL DE REVELL   
ACTIVITAT2 02 ESTREPS   

G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   121.416,000 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

5,00 26,69 133,45 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

5,00 39,35 196,75 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

5,00 14,98 74,90 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

5,00 23,61 118,05 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 26)

  4.040,180 m3

Tipus de Control: Materials

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

2,00 26,46 52,92 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

2,00 33,50 67,00 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-500 o NLT 107

2,00 44,43 88,86 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-501 o NLT 108

6,00 59,84 359,04 1 750,000 M3 1,0000 Tram   

J03D9209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor normal (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-502

2,00 111,02 222,04 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de sòdic d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-204

2,00 35,72 71,44 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT 114 2,00 32,54 65,08 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic   



Variant Coll del Revell

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions d'Assaig Planejament Pàgina: 32

Tipus de Control: Execució

J03DP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 36,00 10,66 383,76 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

J03DR10P Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl,
segons la norma ASTM D 3017 e1

540,00 12,66 6.836,40 5 150,000 M2 4,0000 Tram   

J03DS10R Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 36,00 115,91 4.172,76 1 450,000 M2 4,0000 Tram   

G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 28)

  192,000 m3

Tipus de Control: Materials

J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103-101 o NLT
104

1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

J03D240C Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic   

G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 59)   310,000 m2

Tipus de Control: Materials

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

1,00 68,48 68,48 Si 1 0,000 0,0018 Estadístic   

G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)   206,690 m3
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Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

9,00 92,04 828,36 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G3G5U240 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització
de trepant, col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)

  620,000 m2

Tipus de Control: Materials

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

1,00 16,48 16,48 Si 1 0,000 23,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 Si 1 0,000 23,0000 Estadístic   

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

24,00 92,04 2.208,96 3 100,000 M3 1,1400 Tram   

J3Z51100 Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) 1,00 47,71 47,71 Si 1 0,000 23,0000 Tram   

J3Z52100 Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 1,00 23,86 23,86 Si 1 0,000 23,0000 Tram   

J3Z53100 Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 1,00 20,44 20,44 Si 1 0,000 23,0000 Tram   

Tipus de Control: Execució

J3V11A01 Comprovació de la integritat estructural de pilons i mòduls de pantalla mitjançant assaig sònic,
segons la norma ASTM D 5882

15,00 33,31 499,65 1 20,000 U 0,4788 Tram   
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G3L1U400 Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de
cap d'ancoratge (P - 43)

  4.382,560 kg

Tipus de Control: Materials

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0721101 Assaig d'estabilitat de la injecció, amb determinació de l'exsudació i reducció de volum, segons la
norma EHE

1,00 95,31 95,31 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

0,00 66,87 0,00 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

0,00 126,45 0,00 Si 2 0,000 1,0500 Global   

J452JJ03 Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 6,00 61,61 369,66 1 20,000 U 0,0250 Global   

J452KJ03 Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 6,00 101,17 607,02 1 20,000 U 0,0250 Global   

J452LK03 Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41-184 6,00 43,45 260,70 1 20,000 U 0,0250 Global   

Tipus de Control: Execució

J0722200 Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch 1,00 44,38 44,38 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0723300 Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 1,00 453,97 453,97 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

G3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny (P - 42)   1.624,000 m
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Tipus de Control: Materials

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

1,00 16,48 16,48 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

1,00 33,50 33,50 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J3Z51100 Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) 1,00 47,71 47,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3Z52100 Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 1,00 23,86 23,86 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3Z53100 Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 1,00 20,44 20,44 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 06 OBRES DE FÀBRICA   
SUBCAPITOL 01 PASSOS SUPERIORS   
ACTIVITAT 01 OF 202.8 PS COLL DE REVELL   
ACTIVITAT2 03 TAULER   

G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   34.571,136 kg

Tipus de Control: Materials

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   
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J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P - 57)   72,960 dm3

Tipus de Control: Materials

J0713104 Mesura de la consistència pel mètode alternatiu d'una mostra de morter fresc, segons la norma
UNE EN 1015-4

1,00 15,53 15,53 Si 1 0,000 0,0007 Global   

J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 0,0007 Tram   

J4ZBC205 Determinació del mòdul d'elasticitat transversal (cizallament) d'un recolzament de neoprè armat,
segons a norma UNE 53630

1,00 747,47 747,47 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J4ZBD206 Determinació de la resistència a compressió d'un recolzament de neoprè armat, segons la norma
UNE-EN 1337-3

1,00 295,26 295,26 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J4ZBE507 Determinació de l'adherència entre l'elastòmer i les armadures d'un recolzament de neoprè armat
o junt de dilatació, segons la norma UNE 53565-1, UNE 53565-2, UNE 53565-3 i UNE 53565-4

1,00 755,24 755,24 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J4ZBJ308 Comprovació del comportament dinàmic d'un recolzament de neoprè, segons la norma MELC
1016

1,00 131,53 131,53 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J4ZBWV01 Determinació del diagrama tensió-deformació de les plaques d'acer d'armat de neopré, amb
obtenció del límit elàstic i de la tensió de trencament, segons les normes UNE-EN 10002-1

1,00 98,38 98,38 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1160A Determinació de la resistència a tracció d'una mostra de material elastomèric, segona la norma
UNE 53510

1,00 82,99 82,99 Si 1 0,000 1,0000 Global   
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J7J1460A Determinació de la duresa nominal d'una mostra de material elastomèric, segons la norma UNE
53510

1,00 37,41 37,41 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1560B Determinació de la deformació romanent mesurada al cap de 24 h d'una mostra de material
elastomèric segons la norma UNE 53548

1,00 84,56 84,56 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1660B Determinació de l'envelliment al cap de 72 h a 100°C d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53548

1,00 48,86 48,86 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1860C Determinació de la variació de la duresa experimentada després de l'assaig d'envelliment d'una
mostra de material elastomèric, segons la norma UNE 53549

1,00 59,33 59,33 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1B604 Determinació de la resistència a baixa temperatura (no fragilitat) d'una mostra de material
elastomèric, segons la norma UNE 53541

1,00 84,99 84,99 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1H603 Determinació del tipus d'elastòmer per espectrofotometria d'infrarrojos, segons la norma UNE
53633

1,00 301,57 301,57 Si 1 0,000 1,0000 Global   

J7J1K60D Determinació de la resistència a l'esquerdament per ozó d'una mostra de material elastomèric,
segons la norma UNE 53540

1,00 45,87 45,87 Si 1 0,000 1,0000 Global   

G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 48)   144,046 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

6,00 92,04 552,24 3 100,000 M3 1,0000 Tram   
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Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 06 OBRES DE FÀBRICA   
SUBCAPITOL 01 PASSOS SUPERIORS   
ACTIVITAT 01 OF 202.8 PS COLL DE REVELL   
ACTIVITAT2 04 ACABATS   

G4Z7U006 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 56)   23,808 m

Tipus de Control: Execució

J441HH00 Determinació de la força d'apretada (´´par de apriete´´) d'una unió cargolada 10,00 15,53 155,30 1 2,500 M 1,0000 Tram   

J7J1AA00 Assaig de tracció d'un pern d'ancoratge d'un junt de dilatació 2,00 26,23 52,46 1 15,000 M 1,0000 Tram   

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 68)   46,512 t

Tipus de Control: Materials

J0304L03 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons la norma UNE EN 933-1 1,00 26,46 26,46 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030FB0F Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra, d'una mostra de granulat
per a l'elaboració de mescles bituminoses, segons la norma UNE 933 (8)

1,00 20,85 20,85 1 600,000 T 1,0000 Estadístic   

J030JB0K Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra de granulat per a elaborar
mescles bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-8

1,00 503,21 503,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030KB0L Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat segons la norma UNE EN
933-3

1,00 37,09 37,09 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030TL0W Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 1,00 30,37 30,37 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   
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J030U010 Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE_EN 1097-2-99

1,00 80,21 80,21 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J030U020 Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid granular, segons la norma
UNE-EN 933-5

1,00 28,54 28,54 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J03H4B05 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de sorra per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 1097-6

1,00 48,64 48,64 Si 1 0,000 1,4000 Estadístic   

J03H4C04 Determinació de la densitat relativa i l'absorció d'una mostra de grava per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE EN 1097-6

1,00 38,25 38,25 Si 1 0,000 1,6000 Estadístic   

J9H1210F Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00 41,33 41,33 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1310G Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE EN 12697-2

1,00 36,04 36,04 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1455S Presa, confecció de provetes segons la norma UNE-EN 12697-30 o UNE-EN 12697-32,
determinació del contingut de buits segons la norma UNE-EN 12697-8, de la densitat aparent
segons la norma UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig indicat en l'annex B de la UNE-EN
13108-20 i determinació del contingut de buits i de la densitat de referència per la compactació

1,00 158,68 158,68 1 600,000 T 1,0001 Estadístic   

J9H1650T Determinació de la sensibilitat a l'aigua d'una mostra de mescla bituminosa (resistència
conservada a l'assaig de tracció indirecta desprès d'immersió, realitzat a 15ºC) segons la norma
UNE-EN 12697-12

1,00 302,08 302,08 1 5.000,000 T 1,0001 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat, segons la norma UNE-EN 12697-6, i del gruix, d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 67,00 67,00 1 90,000 T 1,0001 Tram   

J9H1B400 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescles bituminoses en calent 2,00 15,83 31,66 1 40,000 T 1,0001 Tram   

J9V1310L Mesura de la textura (macrotextura) superficial pel mètode del cercle de sorra d'un paviment,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 24,68 24,68 1 1,000 HM 0,0208 Tram   
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G9HA0010 Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses (P - 70)   2,000 t

Tipus de Control: Materials

J0552201 Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 123 0,00 58,60 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0553102 Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN 1426

0,00 50,01 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554103 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1427

0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0554133 Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola sobre el residu obtingut per
destil.lació d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-125

0,00 48,74 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0556105 Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
122

0,00 44,76 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

0,00 88,44 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559108 Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 126 0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

0,00 87,04 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055A209 Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma NLT 181 0,00 51,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055D10D Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE EN 12593

0,00 93,57 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

0,00 68,48 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J055R10Q Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 131

0,00 76,14 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   
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J055V10V Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland, vas obert) d'una mostra de
material bituminós, segons la norma NLT 127

0,00 52,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J0561111 Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material bituminós en pel.lícula
fina, segons la norma NLT 185

0,00 51,90 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

J056C20D Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum asfàltic, segons la norma
UNE_EN 12606-1 i 12606-2

0,00 317,78 0,00 1 250,000 T 1,0000 Estadístic   

G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou (P - 73)   440,000 m2

Tipus de Control: Materials

J055230B Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 137 0,00 33,86 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0557206 Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE EN 12592

0,00 88,44 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0559138 Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-126/84

0,00 87,04 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055F30F Determinació de la càrrega elèctrica de les partícules d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons
la norma NLT 194

0,00 30,92 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055G30G Determinació del residu per destil.lació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
139

0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J055H102 Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 124

0,00 68,48 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0563304 Determinació de la viscositat Saybolt d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT
138

0,00 45,27 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0564305 Assaig de sedimentació d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 140 0,00 43,66 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   
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J0565306 Assaig de tamisatge d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma NLT 142 0,00 33,20 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0566707 Determinació de l'estabilitat (mètode de demulsivilitat amb clorur càlcic) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 141

0,00 47,76 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

J0567708 Determinació de l'estabilitat (mètode de la mescla amb ciment) d'una mostra d'emulsió
bituminosa aniònica, segons la norma NLT 144

0,00 65,07 0,00 1 30,000 T 0,0006 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

J9H1K800 Assaig de tall de proveta testimoni per a regs d'adherència entre capes bituminoses 1,00 66,64 66,64 1 500,000 M2 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 06 OBRES DE FÀBRICA   
SUBCAPITOL 02 MURS   
ACTIVITAT 01 MURS DE DAMES   
ACTIVITAT2 04 MUR 203.0 D   

G450U075 Formigó hp-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 49)   294,000 m3

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

9,00 92,04 828,36 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

G4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat (P - 50)   27.341,020 kg

Tipus de Control: Materials
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J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

1,00 26,69 26,69 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

1,00 39,35 39,35 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

1,00 14,98 14,98 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

1,00 23,61 23,61 1 30.000,000 KG 1,0000 Global   

G3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny (P - 42)   1.176,000 m

Tipus de Control: Materials

J03D3203 Determinació del percentatge de material que passa pel tamís 0.080 UNE d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7-135-58 o NLT 152-89

0,00 16,48 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-103 o NLT 105 i UNE 103-104 o NLT 106

0,00 33,50 0,00 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

J3Z51100 Determinació de la viscositat d'un llot tixotròpic (con de Marsch) 1,00 47,71 47,71 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3Z52100 Determinació de la densitat d'un llot tixotròpic 1,00 23,86 23,86 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3Z53100 Determinació del pH amb paper indicador, d'un llot tixotròpic 1,00 20,44 20,44 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

G3L1U400 Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de
cap d'ancoratge (P - 43)

  11.854,080 kg

Tipus de Control: Materials
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J071530C Elaboració, cura, assaig a flexió i compressió d'una sèrie de quatre provetes prismàtiques de
160x40x40 mm, segons la norma UNE EN 1015-11

1,00 79,43 79,43 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0721101 Assaig d'estabilitat de la injecció, amb determinació de l'exsudació i reducció de volum, segons la
norma EHE

1,00 95,31 95,31 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0B210C2 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta de cordó de 7 filferros per a
armadures actives, segons la norma UNE 36094

1,00 66,87 66,87 1 40.000,000 KG 1,0500 Global   

J0B23406 Assaig a tracció d'una proveta de cordó fixat amb mordasses, segons la norma UNE EN ISO
15630-3

2,00 126,45 252,90 Si 2 0,000 1,0500 Global   

J452JJ03 Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 15,00 61,61 924,15 1 20,000 U 0,0250 Global   

J452KJ03 Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41-184 15,00 101,17 1.517,55 1 20,000 U 0,0250 Global   

J452LK03 Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41-184 15,00 43,45 651,75 1 20,000 U 0,0250 Global   

Tipus de Control: Execució

J0722200 Viscositat d'una beurada de formigó, pel mètode del con de Marsch 1,00 44,38 44,38 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

J0723300 Control del procés d'injecció d'una beurada de ciment 1,00 453,97 453,97 Si 1 0,000 0,0070 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES   
SUBCAPITOL 05 BARRERES   

GB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes homologada en barreres de seguretat flexibles , incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi. (P - 88)

  230,000 m
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Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,7500 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,7500 Tram   

GB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 80)

  656,000 m

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,3750 Estadístic   
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 2,6325 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

3,00 42,72 128,16 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

3,00 36,25 108,75 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

3,00 24,00 72,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,3750 Tram   

GB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/120a, galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pal de perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 82)

  310,000 m

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,7500 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   
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J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

2,00 42,72 85,44 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

2,00 36,25 72,50 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

2,00 24,00 48,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,7500 Tram   

GB2A1004 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna2/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi (P - 81)

  48,000 m

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 0,7500 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 5,2650 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   
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JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,7500 Tram   

GB2CU050 Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus bhdej0/0a (new jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment acabada (P - 86)

  1.200,000 m

Tipus de Control: Materials

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

18,00 92,04 1.656,72 3 100,000 M3 0,4500 Tram   

J0B21103 Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons,
segons la norma UNE EN ISO 15630-1

0,00 26,69 0,00 1 30.000,000 KG 8,7600 Global   

J0B25101 Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO
15630-1

0,00 39,35 0,00 1 30.000,000 KG 8,7600 Global   

J0B28103 Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE EN ISO 15630

0,00 14,98 0,00 1 30.000,000 KG 8,7600 Global   

J0B2G103 Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar
formigons, segons la norma UNE36068

0,00 23,61 0,00 1 30.000,000 KG 8,7600 Global   

GB2AU120 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 83)

  4,000 u
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Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 3,2400 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 22,7448 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 4,3200 Estadístic   

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 4,3200 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 3,2400 Tram   

GB2AU130 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de
secció doble ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament, totalment col·locat (P - 84)

  7,000 u

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

1,00 40,41 40,41 1 256,000 M 9,0000 Estadístic   
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J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 63,1800 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 12,0000 Estadístic   

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

1,00 24,00 24,00 1 256,000 M 12,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 9,0000 Tram   

GB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de
perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi (P - 85)

  700,000 m

Tipus de Control: Materials

J0B11P0N Determinació de les característiques geomètriques d'un perfil o planxa d'acer, segons la norma
DB SE A

2,00 40,41 80,82 1 256,000 M 0,3750 Estadístic   

J0B16601 Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN 10025

1,00 119,14 119,14 1 2.000,000 KG 2,6325 Estadístic   

J0B1YX0U Conjunt d'assaigs d'identificació d'un acer tipus AP-11, segons la norma UNE-EN 10111 1,00 204,58 204,58 1 2.000,000 M 1,0000 Estadístic   
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J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

3,00 42,72 128,16 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

3,00 36,25 108,75 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

JBM21101 Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils longitudinals de barreres de
seguretat flexibles, segons la norma UNE 135121

3,00 24,00 72,00 1 256,000 M 1,0000 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JBV1110B Comprovació de la resistència del terreny natural mitjançant l'aplicació d'una força paral·lela al
terreny sobre un suport clavat segons la norma OC 321/95

1,00 34,28 34,28 1 400,000 M 0,3750 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 08 OBRES COMPLEMETARIES   
SUBCAPITOL 01 TANCAMENTS   

GAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 76)   2.601,420 m

Tipus de Control: Materials

J89X6602 Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma
UNE-EN ISO 1461

1,00 42,72 42,72 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   

J89XA102 Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel.lícula de galvanitzat, segons la
norma UNE-EN ISO 1461

1,00 36,25 36,25 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   

JA11SM0M Assaig de tracció de filferros per a malles de tancament i protecció, segons la norma UNE_EN
10-218-1

1,00 33,88 33,88 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   
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JA11TM0N Comprovació geomètrica de malles de tancament i protecció, amb determinació del diàmetre
dels filferros i del pas de malla, segons la norma UNE_EN 10223

1,00 28,08 28,08 Si 1 0,000 1,5000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 09 MESURES CORRECTORES   
SUBCAPITOL 01 CONDICIONAMENT DEL SÒL   
ACTIVITAT 01 CONDICIONAMENT I ESTABILITZACIÓ DELS SOLS   

GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal  amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 162)   9.284,241 m3

Tipus de Control: Materials

JR352105 Anàlisi de la conductivitat elèctrica (CE) 1:5 V/V segons UNE-EN 13038, del PH en H2O 1:5 V/V
segons UNE-EN 13037, del nitrogen amoniacal (N-NH4) segons mètode 12 RD 1110/1991, de la
matèria orgànica total per calcinació (MOT) segons mètode 3 (a) ORDRE 1/12/1981, dels metalls
pesants (Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni i Zn) segons UNE-EN 13650, en els compostos per esmena
orgànica

2,00 234,57 469,14 Si 2 0,000 30,0000 Global   

JR353107 Anàlisi del grau d'estabilitat dels compostos per esmena orgànica, segons GE 2,00 54,61 109,22 Si 2 0,000 30,0000 Global   

JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

2,00 315,19 630,38 Si 2 0,000 2,0000 Global   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 09 MESURES CORRECTORES   
SUBCAPITOL 03 SEMBRES I HIDROSEMBRES   
ACTIVITAT 01 HIDROSEMBRES   

GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 174)

  9.284,241 m2
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Tipus de Control: Materials

J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

2,00 151,00 302,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   

JR3AC201 Anàlisi de compostos d'origen mineral per adob de terra vegetal (humitat, duresa, granulometria,
densitat aparent, resistència mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo, Co, Mn i Mo), segons normes UNE

0,00 315,19 0,00 Si 2 0,000 0,0200 Global   

JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   

JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   

JR471150 Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la
hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la materia seca (a
105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació

1,00 187,22 187,22 Si 1 0,000 0,0300 Estadístic   

Tipus de Control: Execució

JR473170 Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop executada la hidrosembra,
mitjançant el pes de la materia seca (a 105º C)

2,00 286,83 573,66 2 10.000,000 M2 0,0300 Tram   

 

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055   
Capítulo 01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500   
CAPITOL 09 MESURES CORRECTORES   
SUBCAPITOL 03 SEMBRES I HIDROSEMBRES   
ACTIVITAT 02 SEMBRA MANUAL   

GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch,
així com el manteniment fins la recepció de l'obra (P - 173)

  90,000 m2
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Tipus de Control: Materials

J011A200 Anàlisi Standard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH, conductivitat, clorurs, sulfats,
carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K, Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations,
carbonat sòdic residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total, segons
normes vigents

0,00 151,00 0,00 Si 2 0,000 0,0180 Global   

JR467200 Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició 1,00 213,73 213,73 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   

JR468200 Percentatge de germinació per espècie 1,00 54,12 54,12 Si 1 0,000 1,0000 Estadístic   
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1. Rètol anunciant sortida Coll del Revell  

2. Senyalització horitzontal indicant sortida 

3. Detall cuneta PK 202+400. 

4. Carril de desacceleració. Sortida Coll del Revell. 

5. Sortida Coll del Revell. Inici del ramal. 

6. Ramal dret direcció Girona.  

7. Accés a propietat. 

8. Detall voral ramal dret. 

9. Final del ramal. Arribada a la glorieta. 

10. Rotonda vista des del ramal dret sentit Girona. 

11. Rotonda vista des del ramal dret sentit Vic. 

12. Inici ramal dret sentit Vic. Incorporació C-25. 

13. .Rotonda enllaç Coll del Revell 

14. . Rotonda enllaç Coll del Revell 

15. . Rotonda enllaç Coll del Revell 

16. .Camí cap a la casa de colònies Aula Natura 

17. Estació de servei Coll del Revell 

18. Zona d’implantació de l’obra 

19. .Zona d’implantació de l’obra i part posterior de l’estació de 

servei i restaurant 

20. .Zona d’implantació de l’obra 

21. Zona d’implantació de l’obra 

22. Zona d’implantació de l’obra 

23. Zona d’implantació de l’obra 

24. Zona d’implantació de l’obra 

25. Zona d’implantació de l’obra 

26. Ramal sortida provinent de Vic  

27. Inici ramal incorporació sentit Girona 

28. Ramal d’incorporació sentit Vic 

29. Ramal d’incorporació sentit Vic 

30. Ramal d’incorporació sentit Vic 

31. Ramal d’incorporació sentit Vic 

32. Vista de la GI-V 5411 

33. .GI-V-5411 

34. . GI-V-5411 

35. . GI-V-5411 

36. GI-V-5411 

37. GI-V-5411 

38. Visió de l’eix sentit Vic des de la GI-V-5411 

39. Visió de l’eix sentit Vic des de la GI-V-5411 

40. Visió de l’eix sentit Girona des de la GI-V-5411 

41. C-25 al PK 202+600 

42. Carril vehicles lents i ramal d’incorporació sentit Vic 

43. Senyalització de carril lent 

44. .C-25 al PK 202+700 

45. .Senyalització d’entrada al túnel del coll de Revell 

46. .Entrada fals túnel del Coll del Revell. Boca Oest. 

47. .Boca Oest túnel. Costat dret sentit Girona. 

48. Boca Oest túnel. Costat esquerre sentit Girona. 

49. .Interior fals túnel Coll del Revell 

50. Sortida túnel Coll del Revell. Boca Est. 

51. Mur de contenció del talús. Sortida túnel costat esquerre sentit Girona. 

52. Mur de contenció del talús. Sortida túnel costat dret sentit Girona 

53. Boca Est del túnel Coll del Revell. 

54. C-25 PK 203+000.  

55. Talús esquerre sentit Girona. PK 203+000 

56. C-25 PK203+200. Ramal dret incorporació sentit Girona. 

57. Idem 56. Sentit Vic. 

58. C-25 PK 203+450. Final del tram. 
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1. ASPECTES GENERALS  

1.1. Objecte, abast i disposicions generals. 

1.1.1. Objecte 

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar 

l’organització general de l’obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; 

igualment, establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra; i per últim, 

organitzar el mode i manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres. 

1.1.2. Àmbit d’aplicació. 

El present plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per al projecte constructiu: PROJECTE 

CONSTRUCTIU. MILLORA GENERAL. DESDOBLAMENT C-25 AL SEU PAS PEL COLL DEL REVELL. PK 202+300 AL 

PK 203+500 

S’estableix un ordre de prelació que serà el següent: 

- El Contracte d’Obres entre la propietat i el Contractista.  

- El quadre de preus unitaris per obres afegides i/o modificades.  

- Els plànols detallats d’execució formulats d’acord amb els del projecte base d’adjudicació, els 

resultats del replanteig i dels assajos del terreny, els plecs de condicions i els Reglaments 

vigents.  

- El Plec de Bases per la Contractació de les Obres. 

- El present Plec de Clàusules Contractuals Generals.  

- El Plec de Clàusules Contractuals Específiques de Condicions d’execució de les Obres.  

- Les actes i compromisos sobre serveis o terrenys, en el seu cas. 

- Les Variacions i/o Modificacions d’obra establertes per la propietat.  

- El Pla de Control de Qualitat.  

- El Pla de Seguretat i Salut. 

1.1.3. Instruccions, normes i disposicions aplicables. 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en 

aquest Plec, les Disposicions i els seus annexes que a continuació es relacionen, sempre que no 

modifiquin ni s’oposin a allò que en ell s'especifica. 

GENERAL 

� Reglament General de Carreteres aprovat per Reial Decret 1812/1994 del 2 de setembre 

de 1994, així com les modificacions aprovades en el Reial Decret 1911/1997 el 19 de 

desembre (B.O.E. de 10 de gener de 1998).  

� Instrucció de carreteres Norma 3.1-IC aprovada el 27 de desembre de1999. 

� Els productes de construcció que siguin susceptibles de aplicació la directiva 89/106/CEE 

(modificada per la directiva 93/68/CE), haurien de dur obligatòriament el mercat CE i la 

corresponent informació que ha d'acompanyar-li, en compliment de l' establert en el Reial 
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decret 1630/1992 (modificat por el Reial decret 1328/1995) pel qual es dicten disposicions per 

a la lliure circulació de productes de construcció. 

� “Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3” en 

la seva versió actualitzada de l’1 de juliol de 2.002 (3ª edició). Aquest plec es basa en el 

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, en el qual s’han modificat i ampliat els seus 

articles, alguns dels quals, i sense que la relació sigui exhaustiva, es detallen a 

continuació: 

- O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre) :  

- 516 “Formigó compactat”  

- O.C. 297/88T, de 29 de març de 1988: 

- 533 “Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta” 

- O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre): 

- 104 “Desenvolupament i control de les obres” 

- O.M. de 27 de desembre de 1999 

- 200 “Calç per estabilització de terres” (substitueix 200 “Calç aèria” i 201 

“Calç hidràulica”) 

- 202 “Ciments”  

- 210 “Quitrans” (es deroga)  

- 211 “Betums asfàltics”  

- 212 “Betums fluïdificats per regs d’emprimació” (ampliació de “Betums 

asfàltics fluïdificats”) 

- 213 “Emulsions bituminoses” (abans “Emulsions asfàltiques”) 

- 214 “Betums fluxats” (nou) 

- 215 “Betums asfàltics modificats amb polímers” (nou) 

- 216 “Emulsions bituminoses modificades amb polímers” (nou) 

- O.M. de 28 de desembre de 1999 (B.O.E. del 28 de gener de 2000) “Elements de 

senyalització, abalisament i defensa de les carreteres” 

- 278 “Pintures a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 279 “Pintures per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials ferris 

a utilitzar en senyals de circulació” (es deroga) 

- 289 “Microesferes de vidre a utilitzar en marques vials reflexives” (es deroga) 

- 700 “Marques vials” 

- 701 “Senyals i cartells verticals de circulació retroreflectants” (substitueix 

“Senyals de circulació”) 

- 702 “Captafars retroreflectants” 

- 703 “Elements d’abalisament retroreflectants” 

- 704 “Barreres de seguretat” 

- O.C. 5/2001 de 24 de maig de 2001, Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y 

pavimentos de hormigón. 
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- 530 “Riegos de imprimación” 

- 531 “Riegos de adherencia” 

- 532 “Riegos de curado” 

- 540 “Lechadas bituminosas” 

- 542 “Mezclas bituminosas en caliente” 

- 543 “Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de 

rodadura” 

- 550 “Pavimentos de hormigón vibrado” 

- O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02): 

Revisat: 

- 243 “Alambres para hormigón pretensado” 

- 248 “Accesorios para hormigón pretensado” 

- 280 “Agua a emplear en morteros y hormigones” 

- 285 “Productos filmógenos de curado”  

- 610 “Hormigones”  

Nou: 

- 240”Barras corrugadas para hormigón estructural”  

- 241 “Mallas electrosoldadas”  

- 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía”  

- 244 “Cordones de dos “2” o tres “3” alambres para hormigón pretensado”  

- 245 “Cordones de  siete “7” alambres para hormigón pretensado”  

- 246 “Tendones para hormigón pretensado”  

- 247 “Barras de pretensado”  

- 281 “Aditivos a emplear en morteros y hormigones”  

- 283 “Adiciones a emplear en hormigones”  

- 287  “Poliestireno expandido para empleo en estructuras”  

- 610A “Hormigones de alta resistencia”  

- 620 “Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas”  

Orden FOM 1382/02, de 16 de maig de 2002. 

Modifica: 

- 300 "Desbroce del terreno" ;  

- 301 "Demoliciones";  

- 302 "Escarificación y compactación";  
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- 303 "Escarificación y compactación del firme existente";  

- 304 "Prueba con supercompactador";  

- 320 "Excavación de la explanación y préstamos";  

- 321 "Excavación en zanjas y pozos";  

- 322 "Excavación especial de taludes en roca";  

- 330 "Terraplenes";  

- 331 "Pedraplenes";  

- 332 "Rellenos localizados";  

- 340 "Terminación y refino de la explanada";  

- 341 "Refino de taludes";  

- 410 "Arquetas y pozos de registro";  

- 411 "Imbornales y sumideros";  

- 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado";  

- 658 "Escollera de piedras sueltas";  

- 659 "Fábrica de gaviones";  

- 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión";  

- 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"";  

- 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y  

- 673 "Tablestacados metálicos",  

Nous articles: 

- 290 "Geotextiles";  

- 333 "Rellenos todo-uno";  

- 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra";  

- 401 "Cunetas prefabricadas";  

- 420 "Zanjas drenantes";  

- 421 "Rellenos localizados de material drenante";  

- 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro";  

- 675 "Anclajes";  

- 676 "Inyecciones" y  

- 677 "Jet grouting",  

a. Ordre Circular 10/2002 sobre seccions de ferm i capes estructurals de ferms, en lo referent als articles 

següents del Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 
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- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y 

gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado. 

Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit 

en abocador. 

- Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de materials 

actualment en vigència. 

- Mètodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (M.E.L.C.). 

- Normes U.N.E. 

- UNE-14010 Examen i qualificació de Soldadors. 

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications". 

- Reglament Nacional del Treball per a la Indústria de  la Construcció i Obres Públiques 

(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (Ordre Ministerial del 28 

d'agost de 1970). 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 

03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats 

productes utilitzats en la construcció. 

Segons l’esmentat acord, s’exigeix que els productes, corresponents a les famílies de materials 

que es relacionen a continuació, si estan inclosos en el plecs de condicions d’aquest projecte, 

siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació Europea de Lliure Canvi. 

També es procurarà, en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l’etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

En cas d’alguna discrepància o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clàusules dels plecs 

de les famílies a continuació relacionades, preval aquest esmentat article. 

Relació de plecs de família a aplicar aquest article: 

- Ciments 

- Guixos 

- Escaioles  

- Productes bituminosos en impermeabilització de cobertes 

- Armadures actives d’acer 

- Filferros trefilats llisos i corrugats 
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- Malles electrosoldades i biguetes semiresistents 

- Productes bituminosos impermeabilitzants 

- Poliestirens expandits 

- Productes de fibra de vidre com aïllants tèrmics 

- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari 

- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari 

- Cables elèctrics per a baixa tensió 

- Aparells sanitaris 

- Aixetes sanitàries 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions posteriors, 

declarades d’aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d’aquest 

projecte. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole 

promulgades per l’administració de l’estat, de l’autonomia, ajuntament i d’altres organismes 

competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són esmentats com si no ho 

són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que 

pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

FERMS 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), 

aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 

- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 

1989. 

- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment), de 13 de maig 

de 1992. 

- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 

- Nota de servei complementària de la O.C. 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 

9 d’octubre de 1991. 

- Instrucció per a la recepció de calçs en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat per 

l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 

- Ordre Circular 9/2002 i el seu annex de Rehabilitació de ferms aprovada el 24 de maig de 

2.002. 

- Instrucció de carreteres. Norma 6.1-IC. Seccions de ferm. Ordre FOM/3460/2003 de 28 de 

novembre de 2.003 (BOE de 12 de desembre de 2.003) 
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- Ordre Circular 10/2002 de 10 de setembre de 2002 en lo referent als articles següents del 

Plec de Prescripcions Tècniques (PG-3): 

- 510 “Zahorras” 

- 512 “Suelos estabilizados in situ” 

- 513 “Materiales tratados con cemento (suelo cemento y gravacemento) 

- 551 “Hormigón magro vibrado. 

SÒLS, AIGÜES I FERTILIZANTS 

- Orden 31 de Julio 1975. Métodos Oficiales de análisis de aceites y grasas, productos cárnicos, 

cereales y derivados, fertilizantes, productos fitosanitarios, productos lácteos, aguas y 

productos derivados de la uva. Ministerio Presidencia. BOEs 28 y 29 de Agosto de 1979, 

Núms. 206 y 207. 

- Orden 5 de Diciembre 1975. Métodos Oficiales de Análisis de Suelos y Aguas. Ministerio de 

Agricultura. BOE 31 de Marzo de 1976, Núm. 78. 

- Orden 17 Septiembre 1981. Métodos Oficiales de análisis de aceites y grasas, carne y 

productos cárnicos, fertilizantes, productos fitosanitarios, leche y productos lácteos, piensos y 

sus primeras materias productos orgánicos fertilizantes, plantas, suelos, productos derivados 

de la uva y similares y toma de muestras de suelo. Ministerio Presidencia. BOE 14 de Octubre 

1981, Núm. 246. 

- Orden 1 de Diciembre 1981. Métodos Oficiales de análisis de aceites y grasas, aguas, carne y 

productos cárnicos, fertilizantes, productos fitosanitarios, leche y productos lácteos, productos 

orgánicos fertilizantes, suelos y productos derivados de la uva y similares. Ministerio 

Presidencia. BOE 20 de Enero 1982, Núm. 17. 

- Real Decreto 72/1988, de 5 de Febrero 1988. Ordenación y Control de los Fertilizantes y 

Afines. Ministerio de Relaciones con les Cortes y de Secretaria del Gobierno. BOE 6 Febrero 

1988, Núm. 32. 

- Orden 18 de Julio 1989. Métodos Oficiales de Análisis de Fertilizantes. Ministerio Relaciones 

con la Cortes y de Secretaria del Gobierno. BOE 4 de Enero de 1977 Núm. 3. 

- Orden 18 de Julio de 1989, por la que se aprueban Métodos Oficiales de Análisis de 

Fertilizantes. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de Secretaria del Gobierno. BOE 25 de 

Julio de 1989, Núm. 176. 

- Real Decreto 1310/1990, 29 de Octubre 1990, por la que se aprueba la utilización de los lodos 

de depuración en agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 1 de 

Noviembre 1990, Núm. 262. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 16  

 

- Real Decreto 877/1991 de 31 de Mayo 1991. Ordenación y Control de los Fertilizantes y 

Afines. Ministerio Relaciones con la Cortes y de Secretaria del Gobierno. BOE 12 de Junio de 

1991, Núm. 140. 

- Orden 14 de Junio 1991. Composición y Comercialización de Fertilizantes y Afines. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 15 de Junio 1991, Núm. 146. 

- Real Decreto 12 de Julio 1991. Métodos Oficiales de Análisis de Productos Orgánicos 

Fertilizantes. Ministerio de Relaciones con la Cortes y de Secretaria del Gobierno. BOE 17 de 

Julio 1991, Núm. 170. 

- Resolución 31 de Julio de 1991, por la que se tramitan las solicitudes de Inscripción en el 

Registro de Fertilizantes y Afines. Secretaria General de Producciones y Mercados Agrarios. 

BOE 9 de Agosto 1991, Núm. 190. 

- Real Decreto 1163/1991, de 22 de Julio. Métodos Oficiales de Análisis de Fertilizantes. 

Ministerio de Relaciones con les Cortes y de Secretaria de Gobierno. BOE 26 de Julio de 

1991, Núm. 178. 

- Orden 26 de Octubre 1993, por la que se desarrolla el Real Decreto 1310/1990, de 29 de 

Octubre por el que se regula la utilización de lodos de depuración en agricultura. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 5 de Noviembre 1993, Núm. 265. 

- Orden 11 de Julio 1994, por la que se actualizan los anejos I y II de la Orden 14 Junio 1981, 

sobre Composición Comercialización de Productos Fertilizantes y Afines. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 14 de Julio 1994, Núm. 167. 

- Real Decreto 2490/1994 de 23 de Diciembre. Métodos Oficiales de Análisis de Fertilizantes. 

Ministerio de la Presidencia. BOE 9 Febrero 1995, Núm. 34. 

- Real Decreto 575/1996 de 28 de Marzo. Nuevos Métodos Oficiales de Análisis de Fertilizantes. 

Ministerio de la Presidencia. BOE 18 de Abril de 1996, Núm. 94. 

- “Criteris provisionals de qualitat del sòl a Catalunya” extrets de la “Guia d’avaluació de la 

qualitat del sòl”. Junta de Residus, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. 

MATERIALS FORESTALS DE REPRODUCCIÓ 

- Orden de 21 Enero 1989. Normas de Calidad Exterior de los Materiales Forestales de 

Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 21 Enero 1989, Núm. 33. 

- Orden 21 de Enero 1989, por la que se regula la Comercialización de los Materiales Forestales 

de Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 8 de Febrero de 1989, 

Núm. 33. 

SANITAT VEGETAL 

- Orden de 17 Mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que están sujetos els 

productores comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, 
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así como les normas detalladas per la inscripción en un Registro Oficial. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo 1993, Núm. 120. 

- Orden 17 de Mayo de 1993, por la que se establece normalización de los pasaportes 

fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y 

otros objetos dentro de la comunitat y per la que se establecen los procedimientos para la 

expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos per su distribución. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo de 1993, Núm. 120. 

- Real Decreto 2071/1993 de 26 de Noviembre por la que se aprueba las  medidas de 

protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 

Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así 

como para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de la Presidencia. BOE 

16 Diciembre 1993, Núm. 300. 

- Real Decreto 55/1995 de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 2071/1993 de 

26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y difusión en el 

territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 19 Febrero 1995, Núm. 34. 

- Orden 23 de Noviembre 1995, por la que se modifica de algunos anexos del Real Decreto 

2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y 

difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 

hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 29 de Noviembre 

1995, Núm. 285. 

- Orden 21 de Febrero 1996, por la que se modifican  algunos anexos del Real Decreto 

2071/1993 de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y 

difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la exportación y tránsito hacia 

países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE  29 de Febrero de 1996, 

Núm. 52. 

- Orden de 27 de Febrero de 2001 por la que se modifican algunos anexos del Real Decreto 

20171 / 1993 , de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción 

y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la exportación y tránsito hacia 

países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 9 de Mayo 2001 Núm, 

59. 

PLANTACIONS 
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- Instrucció 7.1-I.C “Plantacions en les zones de servitud de carreteres”, de 21 de març de 

1963. 

- Manual de plantacions en l’entorn de la carretera, publicat pel Centre de Publicacions del 

MOPT al 1992.  

- Ordre 4 de Maig 1994, per la qual es crea el Registre Oficial de Productors, Comerciants i 

Importadors de Vegetals, productes vegetals i altres objectes. Departament d'Agricultura, 

Ramaderia i Pesca. Generalitat de Catalunya. DOGC 13 de Maig 1994, Núm. 1996. 

- Ordre de 28 de Setembre de 1998 , per la qual es crea el Registre Oficial de proveïdors de 

material vegetal. DOGC 9 d’Octubre de 1998, Núm. 2741. 

- Decret 162 /1999 de 15 de Juny, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció del foc 

bacterià ( Erwinia amylovora ). DOGC 21 de Juny de 1999, Núm 2914. 

- Orden de 17 Mayo de 1993, por la que se establecen las obligaciones a que están sujetos els 

productores comerciantes e importadores de vegetales, productos vegetales y otros objetos, 

así como les normas detalladas per la inscripción en un Registro Oficial. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo 1993, Núm. 120. 

- Orden 17 de Mayo de 1993, por la que se establece normalización de los pasaportes 

fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y 

otros objetos dentro de la comunitat y per la que se establecen los procedimientos para la 

expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos per su distribución. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 20 de Mayo de 1993, Núm. 120. 

- Real Decreto 2071/1993 de 26 de Noviembre por la que se aprueba las medidas de 

protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad 

Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así 

como para la exportación y tránsito hacia países terceros. Ministerio de la Presidencia. BOE 

16 Diciembre 1993, Núm. 300. 

- Real Decreto 55/1995 de 20 de Enero, por el que se modifica el Real Decreto 2071/1993 de 

26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y difusión en el 

territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los 

vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países 

terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 19 Febrero 1995, Núm. 34. 

- Orden 23 de Noviembre 1995, por la que se modifica de algunos anexos del Real Decreto 

2071/1993 de 26 de noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y 

difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito 

hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 29 de Noviembre 

1995, Núm. 285 
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- Orden 21 de Febrero 1996, por la que se modifican algunos anexos del Real Decreto 

2071/1993 de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción y 

difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la exportación y tránsito 

hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 29 de Febrero de 

1996, Núm. 52. 

- Orden de 27 de Febrero de 2001 por la que se modifican algunos anexos del Real Decreto 

20171 1993, de 26 de Noviembre relativo a les medidas de protección contra la introducción 

y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales así como para la exportación y tránsito 

hacia países terceros. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 9 de Mayo 2001 

Núm, 59 

- Orden de 21 Enero 1989. Normas de Calidad Exterior de los Materiales Forestales de 

Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 21 Enero 1989, Núm. 

33. 

- Orden 21 de Enero 1989, por la que se regula la Comercialización de los Materiales 

Forestales de Reproducción. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 8 de 

Febrero de 1989, Núm. 33. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de protecció d’incendis 

forestals. 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i 

selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a 

la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals a les àrees d’influència de carreteres. 

SENYALITZACIÓ I ABALISSAMENT 

- Norma 8.1- IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 

- Instrucció 8.2- IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 

- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 

- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 

- Nota tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

- Manuel elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes d’informació del departament de 

Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat. 

- “Manual per la senyalització viària d’orientació de Catalunya. Senior 2007.1” (data abril de 

2007) 
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- Normes del Ministeri de Foment, en concret la Instrucció 8.1-I.C. “Señalización Vertical” 

publicada al Gener de 2000. 

- Catàleg “Señales verticales de circulación” Toms I i II publicats al Març i Juny de 1992. 

- Per a la senyalització de les rotondes s’han seguit els “Criteris Generals en el disseny de 

rotondes” de la Direcció General de Carreteres. 

IL·LUMINACIÓ 

- Recomanacions per la il·luminació de carreteres i túnels de 1999. 

- Instrucció 9.1-IC sobre enllumenat de carreteres aprovada per ordre circular de 31 de març 

de 1964. 

SISTEMES DE CONTENCIÓ 

- Recomanacions sobre sistemes de contenció de vehicles. 

Catàleg de sistemes de contenció de vehicles. (Aprovades per O.C. 321/95 TyP) 

ESTRUCTURES 

- Instrucció de formigó estructural EHE-98, aprovada per Reial Decret 2661/1998 de 11 de 

desembre. 

- Instrucció d’acer estructural NTE-EA-95, aprovada per Reial Decret 1829/95 que substitueix les 

normes MV-1. 

- Norma bàsica de la Edificación AE-88 “Acciones en la edificación”. 

- Norma de construcció sismorresistent: Part General i Edificació  NCSE-02, RD 997/2002 de 27 

de setembre. 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera, IAP-98, de O.M. 

de 12 de febrer de 1998 

- Instrucció sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de ferrocarril, de O.M. de 25 de 

juny de 1975. 

- O.C. 302/89 T sobre passos superiors en carreteres amb calçades separades. 

- Recomanacions per al projecte i posada en obra dels recolzaments elastomèrics per ponts de 

carretera, de 1982. 

- Recomanacions per al projecte de ponts mixtos en carreteres. (RPX-95) de 1996. 

- Recomanacions per al projecte de ponts metàl·lics en carreteres (RPM-95) de 1996. 

- Recomanacions per  al disseny i construcció de murs d’escullera en obres de carreteres, de 

maig de 1998. 

- Manual per al projecte i l’execució d’estructures de terra reforçat.  
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- Nota de servei sobre lloses de transició en obres de pas, de juliol de 1992. 

- Nota de servei “Actuacions i operacions en obres de pas dins dels contractes de conservació”, 

de 9 de maig de 1995. 

- Nota tècnica sobre aparells de recolzament per a ponts de carretera. 

- Control de la erosió fluvial en ponts. 

- Inspeccions principals en ponts de carretera. 

- Protecció contra despreniments de roques. 1996.  

- Durabilitat del fomigó: Estudi sobre mesura i control de la seva permeabilitat. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/97, aprovat per 

Reial Decret 776/1997 de 30 de maig. 

- Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat EHPRE-72, aprovada per 

Ordre de Presidència del Govern de 5 de maig de 1972. 

- Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 

 - Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 

 - Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 

 -  Recomanacions per a l'execució i control de les armadures postesionades I.E.T. 

 -  Recomanacions pràctiques per una bona protecció del formigó I.E.T. 

- Instrucció per a tubs de formigó armat o pretesat (Institut Eduardo Torroja, juny de 1980). 

- Orde Circular 11/2002 sobre criteris a tenir en compte en el projecte i construcció de ponts amb 

elements prefabricats de formigó estructural. 

SENYALITZACIÓ D’OBRA 

- Instrucció 8.3-IC “Senyalització d’obra”, de 31 d’agost de 1987. 

- Ordre circular 301/89 T sobre senyalització d’obra. 

- Ordre circular 300/89 P.P. sobre senyalització, abalisament, defensa i acabament d’obres 

fixes en vies fora de poblat. 

PINTURES 

- Normes de pintures de l'Institut Nacional de Tècniques Aeroespacials Esteban Terradas. 

SEGURETAT I SALUT  

- Reglament de  seguretat del treball a la Indústria de la  Construcció i Obres Públiques (Ordre 

Ministerial d'1 d'abril de 1964). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball (Ordre del 9 d'abril de 1964). 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92) 
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- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció 

temporals o mòbils. 

- RD 1627/1997 de 24  d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997) 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Transposició de la Directiva 92/57/CEE que deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió 

d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificació i obres públiques. 

1.2. Descripció de les obres 

1.2.1.  Descripció general de l'obra. 

Pel que fa a la descripció de l’obra de desdoblament podem dir que en la mesura del que es pugui 

s’aprofitarà la infraestructura existent, per aquest motiu l'actual C-25 s’aprofita per a l’autovia, tot i 

que en algunes zones els seus paràmetres no tenen les característiques mínimes exigides per a 

una velocitat de 100 km/h. Corregir aquests paràmetres exigiria uns costos desproporcionats tenint 

en compte l’accidentada orografia que travessa.  

En general, la carretera existent s’aprofita com a calçada de l’autovia, implantant la nova pel 

marge que resulta més favorable a cada zona. De manera genèrica,s’ha deixat com a calçada de 

pujada la carretera actual quan aquesta té una secció de 3 carrils, construint la nova calçada de 

dos carrils pel costat de baixada. Un altre criteri general que s’ha tingut en compte a l’hora de 

decidir en quin costat s’implanta la nova calçada ha estat, òbviament, el volum d’obra necessari en 

cada cas.  

De manera general l’ample de mitjana s’ha definit igual al mínim establert per la normativa, 0,6m. 

Aquesta mesura implica que el volum d’obra a executar sigui molt menor. 

En tots els casos s’ha tingut en compte la separació lateral necessària per a garantir la distància 

de visibilitat de parada corresponent a una velocitat de 100 km/h, la qual cosa ha portat a 

augmentar l’amplada de la mitjana respecte dels valors mínims anteriors en moltes zones.  

En el punt inicial del tram la C-25 es projecta el desdoblament per la banda esquerra fins al pas 

superior 202+850 situat al Coll de Revell (P.K. 202+855), per tal de no afectar l'antiga carretera 

(Crta. d’Arbúcies GI 543) que passa paral·lela i molt pròxima pel marge dret; d'aquesta manera es 

respecta també el ramal de sortida del P.K. 202+415 i el corresponent pont pèrgola (OF 203.6) per 

a l'encreuament sobre la carretera antiga, que es troben en aquest mateix marge.  

El pas superior del Coll del Revell es situa al PK 202+850. Aquest pas superior oferirà connexió 

amb la carretera comarcal GI-V-5411, l’estació de servei del Coll del Revell i a la vegada 

connectarà els dos sentits de circulació. 

Es projecta una obra de fàbrica d’un pas superior d’un sol tram de 37.20m de llargada i 10.80m 

d’amplada. La secció definitiva del pas superior contempla dos carrils de 3.50m cadascun, dos 

vorals a esquerra i dreta del pas superior de 1.90 a 3.95m d’amplada i una barrera a cada costat 

de 0.50m en tot el tram del pas superior. 
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Estructuralment es resol amb un tram isostàtic d’una biga prefabricada pretesada tipus “artesa” de 

2.00 m de cantell mes llosa de compressió “in situ” de 0.40m de cantell.  

Els estreps són carregadors de formigó armat recolzats sobre murS pantalla de 0.80m de cantell.  

Immediatament després del pas superior artificial es travessa la carretera per tornar a duplicar per la 

dreta fins al final del tram (PK 203+500), degut a la forta pendent de les vessants del marge esquerre 

en tota aquesta zona; d'aquesta manera s'aprofita, a més a més, la calçada existent (amb 3 carrils) 

com a calçada de pujada, construint la de baixada amb 2 carrils, la qual cosa té una gran repercussió 

econòmica. Tanmateix, aquesta solució exigeix grans reblerts pel marge dret i murs en molts casos; 

també són necessàries reposicions de carreteres i camins en zones concretes.  

1.2.2. Esplanació i obres preparatòries. 

Totes les obres venen definides al document núm. 2: Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 

en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques i a les ordres i 

instruccions que dicti l'Enginyer Director. 

Les obres d’esplanació comprenen: 

- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

- L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits d'expropiació, fins i tot la 

tala d'arbres i l'extracció de soques. 

- La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 

- L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 

- Tots els accessos i camins de servei interior, necessaris per a l'execució de les obres. 

- Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot 

la senyalització  provisional necessària, segons indicació de la Direcció de les obres. 

- La construcció de les cunetes de cap de desmunt. 

- El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de  la carretera. Aquestes obres 

inclouen tots els desmunts en la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials 

utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que no ho són, a abocador, preparació de la 

superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos i construcció 

de l'esplanada millorada. 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en  les condicions de qualitat i amb 

les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

1.2.3. Drenatge. 

Al present projecte s’utilitzaran 2 tipologies de drenatge: El drenatge transversal i drenatge 

longitudinal. El longitudinal desguassarà al transversal tot respectant els cursos naturals de l’aigua, 

només interromputs a la franja de traçat desdoblat de l’eix tranversal. 

DRENATGE TRANSVERSAL 
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Sempre que ha estat possible, s’ha conservat l’obra de drenatge existent, prolongant-la o fent la 

connexió més adient. Si l’obra de drenatge existent no complien les especificacions de l’ACA, quan ha 

sigut tècnicament viable, s’han substituït per una OD nova. 

En el projecte de les obres, també s’han considerat les conclusions dels estudis de fauna realitzades 

en l’àmbit de l’Estudi d'’ Impacte Ambiental, de manera que s’adapten els conductes d’algunes obres 

per tal que compleixin la doble funció de drenatge i de pas de fauna.  

En petites obres de drenatge transversal petites (QT=500<7,5 m3/s) s’ha comprovat la capacitat de 

les mateixes utilitzant la Fòrmula de Manning-Strickler. En obres de drenatge transversal mitjanes (7,5 

m3/s<QT=500<50 m3/s) s’ha comprovat la capacitat i s’ha calculat la sobreelevació respecte la 

làmina d’aigua en llera natural.  

En el cas de gran obra de drenatge transversal (pas d’un cabal superior als 50m3/s),  s’ha aplicat un 

model unidimensional per calcular la sobreelevació que produirà l’obra de drenatge sobre el flux 

d’avinguda de 500 anys. El programa que recull aquest model numèric és el HEC-RAS. 

DRENATGE LONGITUDINAL 

L’objecte del sistema de drenatge longitudinal és evacuar les aigües que procedeixen de la 

calçada així com les subconques locals, interceptades o creades per la construcció de la carretera. 

Es projecta una xarxa que recull l’escorrentia superficial i la desaigua fins a la xarxa hídrica 

existent. 

El dimensionament del sistema s’ha realitzat a partir de les consideracions recollides a la Institució 

de carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial” (BOE núm. 123, de 23 de Maig de 1990). 

Per a evacuar les aportades pels cursos naturals hídrics s’utilitzaran cunetes tipus CR-20 

acompanyades de  tubs dren finlandès desguassant totes les obres de drenatge transversal. 

Només es  realitzarà el drenatge per la banda del desdoblament respectant l’existent. Per a 

desguassar les aigües acumulades recollides als talussos i plataforma per escorrentia superficial, 

s’emprarà tubs de formigó vibropremsat del diàmetre que permeti el desguàs sense càrrega. 

1.2.4. Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs. 

Les estructures projectades dins del tram del present projecte constructiu es classifiquen en obres 

de fàbrica, obres de drenatge transversal i murs. 

En obres de fàbrica, es contempla la construcció d’un pas superior. 

En obres de drenatge transversal, s’han projectat un total de 44, de les quals, 2 són tubs de 

formigó, de diàmetres 1.80; 1 són tubs corrugats de diàmetre 2.86 i 1 és un calaix. 

També s’ha projectat un mur de dames de 122,4m de llargada al PK 203+000 al marge dret que 

servei per contenir el talús just desprès del pas superior  

1.2.5. Afermat. 

El ferm és de tipus semirígida i constituït per les capes següents: 
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Tronc: 

- Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació de 

60 kg/m2 

- Reg de adherència: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m, amb 

dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

- Capa intermèdia: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-20 

- Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual superior 

a 300 g/m2 

- Base bituminosa: 10 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 

- Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d 

- Reg de curat: Emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

- Base tractada amb ciment: 20 cm de sòlciment tipus SC-40 

- En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 7 cm en capa 

intermèdia S-20 i 30 cm de sòl-ciment. 

La solució proposada per a estendre la capa de rodolament sobre una capa de mescla discontínua 

de petit gruix és la següent: 

Calçada  

- Rodolament 3 cm. mescla bituminosa discontinua: M-10 

- Tipus de betum: B-55/70, BM-3c 

- Agent d’ompliment d’aportació: 100% 

- Agent d’ompliment / betum: 1,2 

- Reg d’adherència: Reg d’adherència modificat ECR-2d-m 

- Paviment existent:  Mescla discontinua M-10 

Per a estendre la capa de rodolament sobre una capa de mescla drenant és la següent: 

Calçada  

- Rodolament 3 cm. mescla bituminosa discontinua: M-10 

- Tipus de betum: B-55/70, BM-3c 

- Agent d’ompliment d’aportació: 100% 

- Agent d’ompliment / betum: 1,2 

- Reg d’adherència: Reg d’adherència modificant ECR-2d-m 

- Segellat monocapa: Lletada bituminosa LB-4 

- Paviment existent: Mescla drenant PA-10 

Enllaços 

- Capa de trànsit: 3 cm de mescla bituminosa discontínua en calent tipus M-10, amb dotació 

de 60 kg/m2 
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- Reg de adherència: emulsió bituminosa modificada amb polímers tipus ECR-2d-m, amb 

dotació de lligant residual superior a 300 g/m2 

- Capa intermèdia: 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12 

- Reg d’adherència: Emulsió bituminosa tipus ECR-1d, amb dotació de lligant residual 

superior a 300 g/m2 

- Base bituminosa: 7 cm de mescla bituminosa en calent tipus G-20 

- Reg d’adherència: emulsió bituminosa tipus ECR-1d 

- Reg de curat: emulsió bituminosa tipus ECR-1, amb dotació de lligant residual superior a 

300 g/m2 

- Base tractada amb ciment: 20 cm de sòlciment tipus SC-40 

En vorals, el paquet de ferm es compon de 3 cm de capa de rodadura M-10, 5 cm en capa 

intermèdia S-12 i 27 cm de sòl-ciment. 

1.2.6. Senyalització i seguretat vial. 

Comprèn els següents grups d'obres: 

- Senyalització vertical, fins i tot cartells, pòrtics i banderoles. 

- Senyalització horitzontal. 

- Abalisament. 

- Barrera de seguretat. 

Els senyals del primer grup, en la seva forma, color, dimensions, alfabet i col·locació, s'ajustaran a 

l’esborrany elaborat per l’Àrea de Tecnologia i Sistemes d’Informació del Departament de 

Senyalització i Seguretat Viària de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, ‘Manual per 

la senyalització viària d’orientació de Catalunya’, i en el seu defecte les Normatives del Ministeri de 

Foment. 

Per la senyalització horitzontal, abalisament i barreres de seguretat, es seguiran les normatives 

corresponents del Ministeri de Foment sota l’aprovació de la Direcció General de Carreteres de la 

Generalitat de Catalunya. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la ubicació dels senyals. 

- Subministrament dels materials. 

- Execució dels fonaments. 

- Instal·lació dels elements de sosteniment i dels senyals. 

La senyalització horitzontal inclou les següents operacions: 

- Replanteig i premarcatge. 

- Decapatge de les marques vials existents. 

- Neteja de les superfícies a pintar. 

- Subministrament i aplicació de la pintura i microesferes reflectores. 
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- Protecció de les marques vials. 

L'abalisament inclou: 

- Replanteig de fites. 

- Subministrament de materials. 

- Excavacions necessàries per a la implantació de les fites. 

- Subjectament de fites al terreny, i a la barrera de seguretat. 

La instal·lació de la barrera de seguretat inclou les següents operacions: 

- Replanteig de la situació. 

- Subministrament dels materials. 

- Clavament o fonament dels pals, en cas de barrera flexible. 

- Fixació i estrenyiment de la cargoleria. 

- Encofrat, formigonat i armat de la barrera rígida. 

A més a més de tot això, les obres de senyalització i seguretat vial inclouen: 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i 

amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

- La neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

1.2.7. Obres complementàries 

Comprèn els següents grups d'obres: 

Tancaments 

La INSTAL·LACIÓ de la tanca inclou les següents operacions: 

- Replanteig. 

- Subministrament de materials. 

- Execució dels fonaments. 

- Muntatge dels pals i malla 

- Tesat de la malla. 

- Quantes operacions siguin necessàries per acabar les  obres en les condicions de qualitat 

i amb les toleràncies definides als documents del Projecte. 

Plantacions. 

S’han prevsit diferents tipus de plantacions en funció de les característiques específiques de les 

superfícies a revegetar, i que es poden resumir en: 

- Plantacions en talussos i superfícies annexes. 

- Plantacions en enllaços. 

- Plantacions pel condicionamnet de les obres de drenatge coma pas de fauna. 

- Plantacions en mitjanes. 

- Plantacions lineals d’apantallament. 
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- Plantacions en escullera. 

- Enjardinament de rotondes. 

Les operacions de plantació inclouen el subministrament de la planta, l’obertura del forat de 

plantació, aportació d’adobat de fons, presentació de la planta i plantació, formació de l’escossell, 

col·locació del protector d’escossell, i la col·locació de tutors i protectors de planta en funció de les 

característiques d’aquesta. 

1.2.8. Reposicions. 

S'inclouen dins del pressupost general de l'obra, l’obra civil necessària per a la reposició de 

camins.  

La realització de les obres de reposició dels serveis afectats no són objecte del present projecte.  

1.2.9. Mesures correctores d’impacte ambiental. 

A més de les mesures de tipus ambiental genèriques, basades en bones pràctiques o en el 

compliment de la legislació vigent, les principals mesures correctores contemplades al present 

avantprojecte són les següents: 

- Restauració dels talussos per a evitar la generació de processos erosius i aconseguir una 

integració paisatgística de l’entorn immediat de la via. 

- Mesures de restitució i restauració morfològica i vegetal de talussos generats a la primera 

fase de l’Eix Transversal, que no es veuen afectats per la construcció del desdoblament. 

- Reposició dels camins i accessos utilitzats per l’execució de les obres. 

- Adequació i condicionament d’obres de drenatge i passos transversals com a passos de 

fauna, atenent els principals connectors i corredors biològics i a les espècies que poden 

utilitzar-los. 

- Mesures de protecció de la fauna davant la possibilitat d’invasió de la via. 

- Apantallaments acústics per protegir els receptors que, en les noves condicions de 

funcionament de la infraestructura, poden veure’s inclosos dins la banda d’impacte sonor. 

- Actuacions d’estudi i protecció del patrimoni cultural (arquitectònic i arqueològic). 

- Sistemes actius de seguiment dels aspectes ambientals de l’obra durant la fase d’execució 

així com de gestió i recuperació de residus i efluents, amb l’objectiu de preservar els 

factors del medi físic més vulnerables (sòl, aigües, etc). 

1.3. Direcció d'obra. 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 

corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per la propietat, estarà a càrrec d'una 

Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. La propietat participarà en la Direcció 

d'Obra en la mesura que ho cregui convenient. 
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Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra 

gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o 

actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat per la propietat. 

- Les modificacions d'obra establertes per la propietat. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

- Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de detalls 

de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les condicions 

de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present que els 

replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 

Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò que 

estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina 

les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció  d'Obra, correspongui formular 

al Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i seguiment de 

l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 

necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la 

seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar  al Contractista la seva substitució o correcció paralitzant els treballs si 

ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 

necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, d'actualitzacions 

del programa  de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i condicions 

d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada.  
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- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de l'obra, dels resultats 

del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest    els problemes que 

l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o  

minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 

d'aquestes, prèviament  a la seva recepció. 

- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a 

lliurar un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que d'acord 

amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la 

Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions 

de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o 

altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de 

les expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, 

si aquest ho requereix, siguin prèviament conformades per la propietat. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 

capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les 

funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin 

sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la 

decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent 

entre unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al seu barem, 

no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les 

obres. 

1.4. Desenvolupament de les obres. 

1.4.1. Replanteigs. Acta de comprovació del replanteig. 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 

procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al 

Projecte, aixecant-se acta dels resultats. 

A l'acta s'hi farà constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clàusules contractuals, 

el Contractista, prèviament a la formulació de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per 

a comprovar la correspondència de les obres definides al Projecte amb la forma i característiques 

del citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepància es comprovarà i es farà 

constar a l'Acta amb caràcter d'informació per a la posterior formulació de plànols d'obra. 
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A partir de les bases i punts de referència comprovats es replantejaran els límits de les obres a 

executar que, per sí mateixos o per motiu de la seva execució puguin afectar terrenys exteriors a 

la zona de domini o serveis existents.  

Aquestes afeccions es faran constar a l'acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb 

els compromisos sobre serveis i terrenys afectats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 

Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a 

terme. La Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els mètodes o 

temps d'execució donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps 

d'executar-los. 

La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprovacions dels replanteigs efectuats. 

1.4.2. Plànols d'obra. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 

característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució 

que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions 

que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, 

treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols 

hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 

programada per a l'execució de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció 

d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i disposició en que ha d'establir-los. Al 

formular aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 

modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat 

previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials 

d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, 

sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà 

directament o ho comunicarà a la propietat per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta 

petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les 

obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins 

del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no 

contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
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1.4.3. Programa de treballs. 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 

complert. Aquest programa de treball serà aprovat per la propietat al temps i en raó del Contracte. 

L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de la propietat. 

El programa de Treball comprendrà: 

a. La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint 

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el 

programa de treball. 

b. Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos camins 

de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  de la seva 

capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

c. Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 

característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la data 

en que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a realitzar 

conforme a condicions, les unitats d'obra  en  les quals  s'hagin d'emprar i les capacitats 

per a assegurar l'acompliment del programa. 

d. Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el 

personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les dates en que es 

trobi a l'obra. 

e. Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de 

subministres, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f. Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la seva 

reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

g. Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint 

el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els 

condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres 

particulars no compreses en  aquestes. 

h. Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de 

l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert 

per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o 

processos i/o retards en la realització dels treballs. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure 

al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall 

d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista es sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials 

de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 
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1.4.4. Control de qualitat. 

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui 

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assistència humana i material 

necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons 

els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de 

corregir-les i en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 

comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de la 

propietat, com a incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat 

de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 

seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 

s'assenyali. 

- Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 

especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, la propietat podrà 

encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció provisional 

d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i 

l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva part, està 

obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 

disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 

s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra. 

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense 

dret a cap indemnització per al Contractista. 

1.4.5. Mitjans del contractista per a l'execució dels treballs. 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que 

resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de 

la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, 

necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre 

quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de donar compte a aquesta 

per a poder absentar-se de la zona d'obres. 
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Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 

jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà 

en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones 

adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués 

causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, 

no podrà el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, 

excepte expressa autorització de la Direcció d'Obra. 

1.4.6. Informació a preparar pel contractista. 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra 

informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà 

fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 

bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de 

les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra prèviament a la 

seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a 

redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui 

convenient. 

La propietat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 

comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que 

comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del 

Contractista. 

1.4.7. Manteniment i regulació del trànsit durant les obres. 

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de 

vehicles al tall de treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal 

efecte està a disposició d'allò que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb 

competència i jurisdicció sobre el trànsit.  

1.4.8. Seguretat i salut al treball. 

És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció 

de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de 

gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
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D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 

seguretat i salut” en el qual es desenvolupi i adapti “L’estudi de seguretat i salut” contingut al 

projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres. 

1.4.9. Afeccions al medi ambient. 

El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs 

tindrà establert un pla de regeneració de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o 

barreges asfàltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols 

mineral a l'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els 

moviments dins de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent 

en allò estrictament necessari per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada 

disposarà de silenciadors per rebaixar la pol·lució fònica. 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i 

qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de 

canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direcció 

d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com 

plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent 

l’accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització. 

S’utilitzaran com a zones de préstec extraccions a cel obert degudament legalitzades d’acord amb 

la Llei 12/1981 i el Decret 343/1983 de la Generalitat de Catalunya. 

El contractista situarà el parc de maquinària, els abassegaments de materials, i instal·lacions 

provisionals d’obra, en zones de mínim risc de contaminació (planeres, poc permeables i 

allunyades de corrents d’aigua). Aquestes zones un cop utilitzades, seran restaurades restituint-les 

a la seva situació inicial. En particular, els abocaments permanents i/o temporals de terres 

s’hauran de localitzar en zones de mínima afectació agrícola, ecològica i paisatgística. Tots els 

abocadors seran restaurats a càrrec del Contractista mitjançant l’estesa de terra vegetal i la seva 

revegetació sens perjudici de la resta de condicions establerts als permisos o autoritzacions que 

es requereixin. 

El Contractista està obligat a seguir les directrius de la Direcció General de Patrimoni Cultural en la 

realització dels moviments de terra per recuperar i/o catalogar les restes arqueològiques d’interès 

que puguin aparèixer en la traça o en la zona d’influència de l’obra. 

Per tal d’evitar que s’incrementi la terbolesa de l’aigua dels diferents cursos fluvials afectats per 

l’obra, com a conseqüència de l’arrossegament de sòlids o per treballs de moviment de terres prop 

de les lleres, el Contractista col·locarà, al seu càrrec, barreres de retenció de sediments mitjançant 
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bales de palla de cereals, permetent la circulació de l’aigua. Aquestes barreres s’instal·laran al peu 

del pendent, de manera que les bales de palla formin una fila, amb els seus extrems en estret 

contacte unes amb les altres. Cada bala estarà parcialment enterrada en el terreny dins d’un solc 

mínim de 10 cm de fondària. Cadascuna de les bales es fixarà al terreny mitjançant dues estaques 

de fusta o acer que les travessaran, fins una fondària de 50-60 cm. La primera estaca es clavarà 

en angle en direcció a la bala contigua per unir-les. La segona es clavarà a la part central per unir-

les. Així mateix, si la Direcció Ambiental de l’Obra ho considera necessari el Contractista realitzarà 

al seu càrrec, les basses de retenció de sediments que la Direcció Ambiental determini. 

Per tal de limitar la contaminació atmosfèrica per la pols, el Contractista realitzarà al seu càrrec, 

regs periòdics dels camins utilitzats per l’obra, així com de totes les zones afectades per l’obra 

amb possibilitat d’incrementar el nivell de partícules a l’atmosfera. La periodicitat d’aquests regs 

serà fixada per la Direcció de l’Obra. 

El Contractista està obligat a realitzar controls periòdics de les emissions dels vehicles i de la 

maquinària inscrita a l’obra per tal de comprovar que es mantenen dins els límits definits per la 

legislació vigent. La Direcció d’Obra podrà obligar al Contractista a realitzar aquests controls quan 

així ho consideri necessari. 

El Contractista establirà el Pla de Treballs de forma que aquelles activitats que suposen una 

actuació més enèrgica des del punt de vista de l’impacte mediambiental, es realitzaran en els 

mesos menys sensibles (fora d’època de cria), essent els més idonis, en general, juliol i octubre. 

El Contractista elaborarà el Pla de treball d’acord amb les directrius de la Direcció general del Medi 

Natural, adoptant totes les mesures preventives necessàries per a minimitzar el risc d’incendi 

forestal. A més a més disposarà de forma permanent a l’obra, mentre duri aquesta, d’una cuba 

d’aigua de 5 m3 de capacitat mínima, per intervenció immediata, així com dos equips complets de 

protecció personal contra el foc. 

Durant la duració de les obres el Contractista aura de mantenir en tot moment l’accés a totes les 

parcel·les colindants i a tots els camps de conreu. 

1.4.10. Abocadors 

El contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat 

l’abocador pel director de l’obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 

estigui constituïda. 

El contractista establirà un sistema de gestió de residus generats a l’obra (olis, formigons, restes 

de ferm, bidons, llaunes, plàstics i fustes, entre d’altres) d’acord amb el que estableix la Llei 

6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus. 

1.4.11. Execució de les obres no especificades en aquest plec 

L’execució de les unitats d’obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figuren en 

aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per 
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aquestes a la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el director de les obres, 

dins de la bona pràctica per a obres similars. 

1.5. Amidament i abonament. 

1.5.1. Amidament de les obres. 

La Direcció de l'Obra realitzarà mensualment i en la forma que estableix aquest Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars, l’amidament de les unitats d’obra executades durant el 

període de temps anterior. 

El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d’aquests AMIDAMENTS. 

Per les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 

posterior i definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient 

antelació, a fi de que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, aixe-

cant els plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu 

delegat. 

Si no hi hagués avís amb antelació, l’existència del qual correspon realitzar al Contractista, aquest 

està obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular. 

1.5.2. Abonament de les obres. 

1.5.2.1. Preus unitaris. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als 

amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d’obra. 

La descomposició dels preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d’aplicació 

exclusiva a les unitats d’obra incompletes, no podent-se el contractista reclamar modificació de 

preus en lletra del Quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions 

en la descomposició que figura en el Quadre de Preus núm. 2. 

Encara que la justificació de preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, 

s’emprin hipòtesi no coincidents amb la forma real d’executar les obres (jornals i mà d’obra 

necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària, transport, nombre i tipus d’operacions 

necessàries per completar la unitat d’obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis 

corresponents a diversos preus auxiliars, etc), aquests extrems no podent argüir-se com a base 

per a la modificació del corresponent preu unitari i estan continguts en un document merament 

informatiu. 

1.5.2.2. Altres despeses per compte del contractista. 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, 

les següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloses les d’accés. 
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- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a  dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d’aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o 

incendi, acomplint els requisits vigents per a l’emmagatzematge d’explosius i  carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i  brossa. 

- Les despeses de conservació de desguassos. 

- Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins de les   obres. 

- Les despeses de remoció de les instal·lacions, eines, materials i neteja general de l’obra 

quan es finalitzi. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

de l’aigua i  energia elèctrica necessaris per a les obres. 

- Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i  correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que  marca la llei. 

- Despeses d’establiment, millora i manteniment dels  camins d’accés al tall. 

- Reg de camins. 

- Restauració del parc de maquinaria i de les zones d’abocadors de terres permanents i/o 

temporals. 

L’encintat de la zona afectada per les obres i el marcatge dels límits d’utilització per les necessitats 

del projecte. 

- Marcatge acurat dels exemplars arboris afectats per les obres, respectant tota la resta 

d’arbres. 

- Les despeses de senyalització del límit d’obra amb la instal·lació de jalons o una malla 

contínua. 

- Les despeses ocasionades pel reg periòdic de les superfícies de rodada per a la 

minimització de la pols generada pel trànsit. 
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2. MATERIALS BÀSICS. 

2.1. Aspectes generals. 

En aquest capítol estan especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials 

que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no haguessin 

estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat 

dins la seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent. 

2.2. Materials per a terraplens, pedraplens, murs d’escullera i rebliments localitzats. 

2.2.1. Consideracions generals. 

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitats seran sols o materials granulars 

constituïts per productes que no continguin matèria orgànica descomposta, fems, arrels, terra 

vegetal o qualsevol altre matèria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les 

excavacions realitzades a l’obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb 

l’autorització, en aquest cas, de la Direcció de l'Obra. 

En el fonament i el nucli del terraplè hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o 

adequats, amb les condicions que fixa l’article 330.3 del PG-3 en la seva edició de juliol del 2.002 

de la Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment. En la coronació dels terraplens i 

zones de desmunt amb esplanada millorada haurà de fer-se servir material del tipus adequat o 

seleccionat o sòl estabilitzat de forma que garanteixi la capacitat de suport exigida per al ferm 

previst a cada vial, sempre d’acord amb la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i les 

especificacions de l’esmentat PG3.  

En qualsevol cas, els materials que conformaran l’explanada hauran de complir les següents 

prescripcions addicionals: 

Materials per a explanades 

Símbol Definició del material Article del PG3 Prescripcions complementàries 

IN Sól inadecuat o marginal 330 Només s’utilitzarà si s’estabilitza per a 

conseguir S-EST1 o S-EST2. 

0 Sòl tolerable 330 CBR ≥ 3 

Contingut en matèria orgànica < 1 % 

Contingut en sulfats solubles (SO3)< 

1% 

Inflament lliure < 1 % 

1 Sòl adecuat 330 CBR ≥ 5 

2 Sòl seleccionat 330 CBR ≥ 10 

3 Sòl seleccionat 330 CBR ≥ 20 

S-EST 1 

S-EST 2 

S-EST 3 

Sòl estabilitzat in situ amb cal o ciment 

 

512 (Annex 2 

O.C.10/2002) 

Gruix mínim 25 cm 

Gruix màxim 30 cm 
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En el cas d’utilització d’esplanada millorada tipus E3 especial, aquesta haurà de complir les 

següents especificacions: 

- Complir les prescripcions de sòl seleccionat del PG3. 

- Equivalent de sorra més gran de 30. 

- L’índex de plasticitat serà zero. 

- CBR més gran de 20, al 95 % del Pròctor Normal. 

- La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui 

inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE 

- En els casos en que a sobre de l’esplanada millorada tipus E3 especial col.locada a 

coronació de terraplens o zones de desmunt es disposin directament les capes d’afermat 

bituminós, sense cap capa granular intermèdia, s’exigirà a l’esplanada millorada E3, a més 

a més de les prescripcions anteriors, que el coeficient de permeabilitat sigui superior a 10-3  

cm/s. 

2.3. Materials per a ferms. 

2.3.1.  Tot-u natural. 

A l'execució d'aquesta unitat d'obra es tindrà present allò establert a les prescripcions de l’O.C. 

10/2002, i en especial a l’article 512 “Zahorras” de l’Annex 2 d’aquesta ordre circular. 

Els materials de reciclat de ferm es podran utilitzar com a tot-ú tipus ZN, segons les 

especificacions del PG3. 

2.3.1.1. Granulometria. 

Es podrà admetre prèvia autorització del Director d'Obra la utilització de sauló de bona qualitat, 

amb tamisades pel tamís 0,080 UNE inferiors al 10%. Tot el material passarà pel tamís 40 UNE. 

2.3.1.2. Netedat. 

L'equivalent de sorra, segons la Norma UNE-EN 933-8 serà cinc (5) unitats inferiors als exigits per 

al tot-u artificaial a la taula 510.1 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002. 

2.3.1.3. Plasticitat. 

En el cas d'emprar-se sauló, el material serà no plàstic. 

2.3.2. Tot-u artificial. 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El tot-u artificial 

cumplirà les especificacions de l’article 512 de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i la Instrucció 

6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 

El fus granulomètric serà el ZA25. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 41  

 

2.3.3. Sòl estabilitzat amb ciment. 

Els materials que formen aquesta unitat acompliran allò establert a l’article 512 (sols estabilitzats in 

situ) de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 

2.3.4. Sòl-ciment i grava ciment 

Aquest apartat fa referència a materials realitzats en central per a la utilització en capes 

estructurals de ferms i reblerts de trasdós d’obres de fàbrica. 

Els materials que formen aquesta unitat acompliran allò establert a l’article 513 (materials tractats 

amb ciment) de l’Annex 2 de l’Ordre Circular 10/2002 i a la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 

2.003. 

2.3.5. Mescles bituminoses en calent.  

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre mescles bituminoses en calent, Article 542 del Plec de Prescripcions tècniques Generals per 

a obres de carreteres i ponts (PG-3) que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de Maig de 2001 

amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig 

d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En 

cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de 

mescles bituminoses. 

2.3.5.1. Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

- Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

- Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes 

temperatures. 

- Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o 

humides. 

Els lligants a emprar seran: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

Aquest tipus de betum s’utilitzarà per a la mescla bituminosa densa, semidensa i gruixuda, d’acord 

a les prescripcions tècniques generals del PG-3. 

Característiques del betum original: 

- Penetració a 25º (NLT-124/84)    6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84)    -0.7 - +1 
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- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)  48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)  . <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84).    >=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84).   99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84)    <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84)   >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84).   >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72)..   >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015).   <4,5% 

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

- - Variació de massa (NTL-185/84)      <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84)     >= 50% de la 

penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)  <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84)     >=50 cm 

Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat 

de característiques tècniques, una còpia del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o 

a la Direcció d'Obra. 

2.3.5.2. Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de 

pedrera.. L’àrid gruixut haurà d’estar exempt de terrossos d’argila, material vegetal, margues i 

d’altres matèries estranyes que puguin afectar a la durabilitat de la capa. 

La naturalesa serà silícica/granítica a les capes de trànsit. 

Les característiques el granulat gruixut seran les especificades a l’article 542.2.2.2 del PG-3 (OC 

5/2001). 

2.3.5.3. Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses provindrà del matxucat i trituració de pedra de pedrera 

o de grava natural en la seva totalitat, o en part de jaciments naturals. 

La proporció de granulat fi no triturat a emprar a la mescla haurà de complir les especificacions de 

l’article 542.2.2.3.2. del PG-3 (OC 5/2001). 

Aquest granulat haurà d’estar exempt de pols, brutícia, argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a 

la mescla en proporció superior a la fixada a l’article 542 de l’OC 5/2001 (PG·3). 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, 

acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
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L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres 

artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

2.3.5.4. Filler. 

El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 5/2001, i en cap cas la 

proporció d’aportació serà inferior al 50 %. 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per 

cent (3%), i autoritzada expressament per la direcció d’Obra. 

2.3.5.5. Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les 

especificacions de l’O.C. 5/2001 i la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003, amb les 

següents condicions complementàries: 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25 

- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm 

- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm 

Afermat a obres de fàbrica 

A les obres de fàbrica es disposarà una capa inferior de 5 cm de D-12 i una superior de 3 cm de 

mescla bituminosa en calent tipus M-10. 

2.3.6. Regs d’adherència. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals 

sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la circular nº 5/2001, amb les següents 

prescripcions particulars. 

2.3.6.1. Lligant. 

Els lligants a emprar seran del tipus ECR-1d i ECR-2d-m. 

L’emulsió del tipus  ECR-1d, complirà  allò establert per l'Article 213 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999 i contindrà una dotació mínima de betum del cinquanta set 

per cent (57%) del lligant residual. Aquesta emulsió es disposarà sota mescles bituminoses 

denses, semidenses i gruixudes excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i 

aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. 

L’emulsió del tipus  ECR-2d-m, complirà  allò establert per l'Article 216 i modificat per Ordre 

Ministerial de 27 de desembre de 1999 i contindrà una dotació mínima de betum del seixanta-cinc 

per cent (65%) del lligant residual. Aquesta emulsió es disposarà sota mescles bituminoses 

discontínues en calent (tipus M-10) excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i 

aquest sigui acceptat pel Director de l'Obra. 
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2.3.6.2. Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de tres-cents grams per metre quadrat (300 gr/m2). No obstant, 

el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

2.3.7. Granulats per a regs d'emprimació. 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una 

barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del 

PG-3. 

2.3.8. Emulsions bituminoses. 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 i l'Article 216 del PG-3 i 

modificat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació. 

Les dotacions corresponents a les emulsions asfàltiques tipus ECR-1d i ECR-2d-m es defineixen a 

l’apartat 2.3.6.2 del present Plec de Condicions. 

La dotació corresponent a l’emulsió asfàltica tipus ECI cumplirà l’establert a l’article 530 del PG-3 

modificat per l’Ordre Circular 5/2001. 

2.3.9. Reg de curat. 

S'aplicarà l'article 532 per mescla del PG-3 modificat por l'Ordre Circular 5/2001. 

El reg de curat a emprar serà de tipus ECR-1. L’emulsió d’aquest reg cumplirà l’establert a l’article 

213 del PG-3. modificat per Ordre Ministerial de 27 de desembre de 1999. 

La dotació de l’emulsió bituminosa no serà inferior a 300g/m2 de lligant residual. 

La dotació de l’àrid de cobertura serà la mínima necessària per garantir la protecció del reg de 

curat sota l’acció de l’eventual circulació durant l’obra sota aquesta capa. L’esmentada dotació, en 

cap cas, serà superior a sis litres per metre quadrat (6 l/m2), ni inferior a quatre litres per metre 

quadrat (4 l/m2). 

En qualsevol cas, el Director d’Obra fixarà les dotacions a la vista de les proves realitzades en 

obra. 

2.4. Beurades, morters i formigons. 

2.4.1. Aigua per a beurades, morters i formigons. 

Les característiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allò 

prescrit a la instrucció d’estructures de formigó estructural EHE. 
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La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb 

els mètodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 

7236. 

2.4.2. Granulats per a morters i formigons. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de la 

instrucció d’estructures de formigó estructural EHE. 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, per a 

l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius 

tocant a l'adequació de les esmentades procedències que cregués convenients o que li fossin 

requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien  a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per 

raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran 

rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es 

facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció EHE. 

2.4.3. Ciments. 

El ciment a emprar per a formigons complirà amb allò establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de 

maig, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepció de Ciments (RC-

97). 

Així mateix, compliran amb allò especificat a l'Article 202 del PG-3 i amb les de l'EHE i les de la 

Norma UNE-80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96,. 

Es prohibeix la utilització de ciments no homologats o que, encara que corresponent a tipus 

homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions 

recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se l’eximirà dels 

assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i sense perjudici de les 

facultats que corresponen al Director de l’Obra. 

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció especificats a la 

RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 

2.4.4. Additius per a beurades, morters i formigons. 

Els additius a emprar en la fabricació de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les 

prescripcions de la instrucció EHE. 

Els additius seran assajats abans de la seva utilització en les mateixes condicions que les formules 

de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. 
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2.4.5. Beurades per a injecció de beines de pretesat. 

Les característiques de les beurades d'injecció de les beines de pretesat s'ajustaran a allò prescrit 

a la instrucció EHE. 

2.4.6. Morters sense retracció. 

Es defineixen en aquest plec el morter sense retracció com aquell que o bé el material base no es 

un ciment pòrtland, o bé aquell que essent el ciment pòrtland el seu principal constituent conté 

additius que li confereixen: 

- curt temps d'adormiment. 

- alta resistència a curt termini. 

- retracció compensada. 

- gran fluïdesa. 

Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 

- Expansió a 28 dies    0,05 %. 

- Resistència a compressió a 24 h    20 N/nm2. 

- Resistència a compressió a 28 dies   45 N/mm2. 

- Mòdul d'elasticitat a 28 dies   30.000 N/mm2. 

- Adherència al formigó a 28 dies   3 N/mm2. 

Aquest producte s'obté en el mercat en forma de morter preparat llest per al seu ús. Es barrejarà 

amb aigua en la proporció indicada pel fabricant i es col·locarà de forma manual. 

2.4.7. Formigons. 

Per a la seva utilització als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resistència 

característica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els següents 

tipus de formigons: 

- Formigó ciclopi.- Per a la seva utilització com a massís de reompliment a sota fonaments. 

La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint newton per mil·límetre 

quadrat (20 N/mm²). El ciment a emprar en la seva fabricació serà l'II-Z/35. 

- Formigó tipus A.- Per a la seva utilització en neteja  de fonaments. La seva resistència 

característica arribarà com a mínim als quinze newton per mil·límetre quadrat (15 N/mm²).  

- Formigó tipus B.- Per a la seva utilització en sabates, encepats, pilons, pantalles i lloses 

de transició. La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc newton 

per mil·límetre quadrat (25 N/mm²) o als trenta newton per milímetre quadrat (30 N/mm²) 

segons s’especifiqui en els plànols corresponents. 

- Formigó tipus C.- Per a la seva utilització en alçats de murs, piles, estreps i llosa de tauler. 

La seva resistència característica arribarà com a mínim als vint-i-cinc newton per 

mil·límetre quadrat (25 N/mm²), als trenta  newton per milímetre quadrat (30 N/mm²) 

segons s’especifiqui en els plànols corresponents. 
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- Formigó tipus D.- Per a la seva utilització en piles. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als trenta-cinc newton per mil·límetre quadrat (35 N/mm²). 

- Formigó tipus E.- Per a la seva utilització en tauler. La seva resistència característica 

arribarà com a mínim als trenta-cinc newton per mil·límetre quadrat (35 N/mm²) o als 

quaranta newton per milímetre quadrat (40 N/mm²) segons s’especifiqui en els plànols 

corresponents 

A més a més de l'EHE i RC-97 es tindrà present el següent: 

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capítol 610 del PG-3. 

Per a cada tipus de formigó existiran tantes fórmules de treball com mètodes de posada en obra 

tingui intenció de fer servir el Contractista. 

Per als formigons tipus D, E i formigons de característiques superiors es realitzaran els assaigs 

previs i característics del formigó amb els criteris establerts a la instrucció EHE. Els assaigs podran 

iniciar-se a la formigonera de laboratori, però per a l'aprovació definitiva  de la fórmula de treball es 

realitzaran sèries de provetes a partir d'una formigonera idèntica a la que s'emprarà a l'obra.  

A partir d'aquests resultats es comprovarà que la resistència característica resultant és superior a 

la del Projecte. 

La Direcció d'Obra podrà imposar una mida màxima de granulat per a les diferents dosificacions. 

La treballabilitat del formigó resultant serà tal que amb els mitjans de col.locació proposats pel 

Contractista s'executi un formigó compacte i homogeni. 

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de 

ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

El contractista mantindrà als talls de treball un superfluidificant, que prèviament haurà estat 

assajat, per a barrejar-lo amb el formigó en cas de que s'excedís la tolerància a l'assentament del 

cons d'Abrams per defecte. La direcció d'obra podrà refusar el camió que vingués amb aquest 

defecte d'assentament o bé podrà obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap 

dret a percebre cap abonament. 

No s'iniciarà el formigonat sense l'aprovació per part de la direcció d'obra de la dosificació, mètode 

de transport i posada en obra. 

Assaigs de control.- D'acord amb allò prescrit a la instrucció EHE els assaigs de control de 

formigons es realitzaran als següents nivells: 

- Formigons tipus B  Nivell normal. 

- Formigons tipus C, D i E  Nivell intens. 

Si es pretén emprar formigó preparat el Contractista haurà d'aportar amb antelació suficient al 

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovació la següent documentació: 

Planta preparadora: 
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- Propietari o raó social (nom i cognoms, direcció postal, número de telèfon). 

- Composició de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de 

predosificació; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de càrrega; mesclador 

(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, producció 

horària, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat, 

origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.). 

- Composició del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment en 

àrids, ciment, additius, aigua, formigó fresc i curat. 

Identificació dels granulats: 

- Procedència i assaigs d'identificació. 

Identificació del ciment: 

- Procedència i assaigs de recepció. 

Dosificacions a emprar en cada tipus de formigó: 

- Pesos de cada fracció de granulats, ciment, aigua i  additius per metre cúbic, 

granulometries sense i amb ciment, consistència i resistències al trencament obtingudes. 

La planta acceptada haurà de permetre el lliure accés de la Direcció d'Obra a les seves 

INSTAL·LACIONS i a la revisió de totes les operacions de fabricació i control. 

La fabricació, transport, abocament, compactació i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions 

dels apartats 610.6 del PG-3. Les toleràncies de les superfícies obtingudes seran les 

assenyalades a l'apartat 610.8.1. 

2.4.8. Morters i massilles epòxi. 

Es tracta en els dos casos de mescles de dos o més components, un dels quals és una resina 

epòxi. La diferència consisteix, fonamentalment, en la quantitat d’àrids continguts. 

Aquestes productes es subministren amb l’exacta proporció d’utilització de cada component.  

La temperatura de la mescla s’ha de mantenir entre 15 i 20º. L’enduridor s’ha d’afegir a la resina, i 

s’ha de remoure la mescla fins que sigui homogènia. 

Les característiques mínimes que han de complir aquests productes són: 

Morter  

- - Densitat a 20ºC     aprox. 1,8 g/cm3 

- - Temperatura mínima d’enduriment  + 8ºC 

- - Resistència a compressió   80-100 N/mm2 

- - Resistència a flexotracció   aprox. 30 N/mm2 

- - Mòdul E a 20ºC     aprox. 10.000 N/mm2 

- - Adherència amb el formigó   Ruptura en el formigó 
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2.5. Acers.  

2.5.1. Armadures passives. 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 S, en compliment del què s'especifica en 

l'EHE. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

2.5.1.1. Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI. 

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que 

especifica la Instrucció EHE. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer empalmaments de 

barres mitjançant maniguets. 

Les barres són d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil·límetres de 

diàmetre. Els accessoris principals del sistema d'unió han de ser femelles i maniguets. Aquests 

han  de complir el que prescriu la Instrucció EHE, respecte la resistència i la deformabilitat que cal 

que tinguin. 

La unió s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles 

femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjançant una clau 

dinamomètrica manual o hidràulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del 

subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu la instrucció EHE. 

2.5.2. Armadures actives que cal emprar en el formigó pretesat. 

a. Definició. 

L'armadura activa ha d'estar formada per cordons de sis (6) filferros de diàmetre igual, trenats 

conjuntament en forma helicoïdal al voltant d'un filferro central. 

El pas de rosca, definit com la distància entre dos punts homòlegs consecutius d'un mateix filferro, 

mesurada paral·lelament a l'eix del cordó, ha d'estar comprès entre dotze (12) i setze (16) vegades 

el diàmetre nominal del cordó. 

b. Característiques mecàniques. 

Les característiques mecàniques que s'han de garantir són les següents: 

Acer per a pre-tesat o post-tesat: 

Torons de 0,5" (cinc dècimes de polzada). 

- Tensió de ruptura    19.000 Kg/cm². 

- Tensió elàstica     17.000 Kg/cm². 

- Secció      100 mm². 

- Mòdul d'elasticitat   19.000 Kg/mm². 

- Càrrega de ruptura nominal  19.000 Kg. 

- Allargament mínim en ruptura   6 %. 

Torons de 0,6" (sis dècimes de polzada). 
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- Tensió de ruptura   18.980 Kg/cm². 

- Tensió elàstica    > 1.637 N/mm². 

- Secció      140 mm². 

- Mòdul d' elasticitat    19.388 Kg/mm². 

- Càrrega de ruptura nominal   >26,57 t. 

- Allargament mínim en ruptura  > 3,5 %. 

La relaxació al cap de mil hores, al 80 % de la càrrega de ruptura, ha de ser inferior al 2 %. 

Els assaigs s'han de fer segons el que prescriuen les normes UNE 7326 i UNE 7288. 

Les característiques i les toleràncies geomètriques i ponderables han de ser, per a cada mena de 

cordó, les que indica la norma UNE 36098. 

La presa de mostres, assaigs i contra-assaigs de recepció s'han de realitzar segons el que 

prescriu la norma UNE 36098. 

2.5.3. Acer laminat per a estructures metàl·liques. 

Es defineixen com a acers laminats tots aquells acers estructurals en xapes o perfils, requerits per 

l’execució complerta d’una estructura metàl·lica de qualsevol tipus. 

Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminació. 

El Contractista posarà en coneixement del Director de les Obres la relació de subministradors dels 

materials perquè siguin acceptats, i justificarà posteriorment la procedència d’aquests materials. 

Els assaigs de recepció s’ajustaran a allò previst a la Norma UNE 36.080-92, i s’hi afegirà sempre 

una anàlisi química per a  la comprobació dels continguts de carboni, sofre i  fòsfor. 

Les característiques químiques i mecàniques dels acers, seran les especificades a la norma UNE 

36-082-84. 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es podrà prescindir dels assaigs de recepció. 

Igualment les xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjançant control perifèric 

i per quadrícula 20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no 

acceptant-se un coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia. 

Els tubs no presentaran una ovalització superior a l'u per cent (1%) entre radis màxim i mínim. La 

fletxa serà menor d'un quatre-centè de la seva longitud. 

Els productes laminats s'ajustaran en allò que es refereix a dimensions i toleràncies, a les normes 

UNE 36521-73, UNE 36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, 

UNE 36533-73, UNE 36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73. 

Tots els materials hauran de tenir certificats emesos pel fabricant. Aquests certificats acreditaran el 

complimnet de tots els requisits establerts (característiques mecàniques, químiques, 
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identificacions, etc...). Es prohibirà la COL·LOCACIÓ de materials sense certificats acreditatius de 

la seva qualitat. 

El Director de les Obres podrà, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa 

de mostres i l'execució dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna 

de les característiques exigides als citats productes. 

Els acers laminats per a estructura METÀL·LICA s'emmagatzemaran de manera que no quedin 

exposats a una oxidació directa, a l'acció d'atmosferes agressives, ni es taquin de greix, lligants o 

olis. 

Els electrodes que s’utilitzin en el soldatge manual per arc elèctric de les peces d’acer, 

correspondran a una de les qualitats estructurals definides a la norma UNE 14.002. Serà preferible 

de qualitat estructural bàsica, encara que el Contractista podrà proposar una qualitat estructural 

diferent. Qualsevol que sigui en definitiva la qualitat utilitzada, haurà de ser aprovada per la 

Direcció d’Obra prèviament al seu ús. En qualsevol cas les característiques del material 

d’aportació seran superiors a la del material base. 

Els assaigs dels materials d’aportació es realitzaran segons el que preveu la Norma UNE 1.022. 

Les inspeccions radiogràfiques i d’altra naturalesa a que hauran de sotmetres els materials, es 

classificaran basant-se en els criteris de la norma UNE 14.001 i d’altres normes internacionals en 

ús. El Director d’Obra decidirà en conseqüència, l’acceptació o no de la unió en questió. 

El material dels perns connectadors correspondrà a ala qualitat definida a l’última edició del 

“Structural Welding Code” del american welding Society.  

2.5.4. Galvanitzats. 

- Definició. 

Es defineix com a galvanitzat, a l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc 

que la protegeix de l'oxidació. 

- Tipus de galvanitzat. 

La galvanització d'un metall, es podrà obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de 

zenc fos (galvanitzat en calent), o per deposició electrolítica del zenc. 

La classificació dels revestiments galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de 

zenc dipositat per unitat de superfície. S'emprarà com a unitat el gram per decímetre quadrat (g 

/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de 14 micres (14). En la designació del 

revestiment es farà menció expressa de "galvanitzat en calent", i a continuació s'especificarà el 

nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superfície. 

Al galvanitzat per deposició electrolítica, els dipòsits electrolítics de zenc, es designaran amb la 

lletra "z", seguida d'un nombre que indicarà, en micres, el gruix mínim de la capa dipositada. 

- Execució del galvanitzat. 
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El material base acomplirà les prescripcions de les Normes UNE 36080, 36081 i 36083. 

Per a la galvanització en calent, s'empraran lingots de zenc brut de primera fusió, les 

característiques del qual respondran a allò indicat a aquesta finalitat a la Norma UNE 37302. Per a 

la galvanització per deposició electrolítica es recomana la utilització del lingot "zenc especial" que 

respondrà a les característiques que per aquesta classe de material s'indica a la Norma UNE 

37302. 

- Aspecte. 

L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap mena de discontinuïtat 

en la capa de zenc. 

A aquelles peces en les que la cristal·lització del recobriment sigui visible a simple vista, es 

comprovarà que presenta un aspecte regular a tota la superfície. 

- Adherència. 

No es produirà cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la peça galvanitzada a 

l'assaig d'adherència indicat al MELC (Mètode d'Assaig del Laboratori Central) 8.06a "Mètodes 

d'assaig de galvanitzats". 

- Massa de zenc per unitat de superfície. 

Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, la quantitat de zenc dipositada 

per unitat (u.) de superfície serà, com a mínim de 6 grams per decímetre quadrat (6 g/dm2). 

- Continuïtat del revestiment de zenc. 

Galvanitzat en calent: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a, el recobriment 

apareixerà continu i el metall base no es posarà al descobert en cap punt després d'haver estat 

sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 

- Gruix i densitat del revestiment. 

Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 

8.06a, el gruix del recobriment serà de vuitanta cinc (85) micres. 

La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per 

decímetre cúbic (6,4 Kg/dm3). 

2.6. Materials per drenatge. 

2.6.1. Tubs i canonades. 

2.6.1.1. Tubs de P.V.C. 

Els tubs de PVC s'elaboraran a partir de resina de clorur de polivinil pura, obtinguda pel procés de 

suspensió i mescla posterior estensionada. 
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Seran de tipus llis segons DIN-9662 i UNE 53112 i es soldaran segons les instruccions de les 

normes DIN-16930. 

Estaran timbrats amb les pressions normalitzades, d'acord amb el T.P.C. 

Compliran les condicions tècniques i de subministrament segons les normes DIN-8062 i no seran 

atacables per rosegadors. 

2.6.1.2. Tubs de P.V.C. perforats per a drenatge. 

- Definició: 

Tub de P.V.C. cara interior llisa i cara exterior perfilada en "T", qualitat ASTM D 1784, sèrie "D" i 

normativa DIN 16961 i 1187, UNE 53331, ISO 9971 (C.E.E.), BS 4962/82 i AS 2439/1-81, amb 

perforacions per a funció drenant i posada en obra amb material filtre grava 20-40 mm. 

- Materials 

S'utilitzarà P.V.C. rígid no-plastificat com a matèria prima en la seva fabricació. 

S'entén com P.V.C. no-plastificat la resina de clorur de polivinil no-plastificat, tècnicament pur 

(menys de l'1% d'impureses), en una proporció del 96% exempt de plastificants. Podrà contenir 

altres components tals com estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. 

Les característiques físiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de 

recepció a l'obra seran els de la taula següent: 

- Característiques físiques 

Característiques del ma-

terial 
Valors Mètode d'assaig Observacions 

Densitat De 1,35 a 1,46 kg/dm3 
UNE 

53020/1973 
 

Coeficient de dilatació lineal 
De 60 a 80 milionèsimes 

per ºC 

UNE 

53126/1979 
 

Temperatura de 

reblaniment 
79º 

UNE 

53118/1978 
Càrrega d'assaig 1 kg 

Resistència a tracció simple 50 N/mm2 
UNE 

53112/1981 

El valor menor de les 5 

provetes 

Allargament al trencament 80 % 
UNE 

53112/1981 

El valor menor de les 5 

provetes 

Absorció de aigua 1 mg/cm2 
UNE 

53112/1981 
 

Opacitat 0,2 % 
UNE 

53039/1955 
 

- Fabricació dels tubs de PVC. 
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El tub es fabricarà a partir d'una banda nervada del material esmentat en el punt anterior d'aquest 

plec de condicions, els cantells de la banda estan conformats per a ser engrapats. Aquesta banda 

està perforada a l'objecte de permetre el pas de l'aigua a l'interior del tub. La banda s'enrotlla de 

forma helicoïdal, formant el tub del diàmetre que es desitgi, mitjançant una màquina especial que, 

a més de fixar el diàmetre, efectua l'encast dels cantells de la banda i aplica sobre aquests un 

polimeritzador que actua com a soldadura química. Aquest polimeritzador serà a base de resines 

viníliques dissoltes en acetones (dimetil-fornamida i tetrahidrofurà). 

En la seva configuració final la canonada és nervada  exteriorment i la paret interior és llisa, 

assegurant-se un alt moment d'inèrcia. 

- Juntes 

La unió dels tubs es realitzarà mitjançant un fitting de P.V.C. de les mateixes característiques que 

les exposades anteriorment. 

Aquesta unió s'efectuarà per simple endollament o connexió procurant únicament, que el fitting 

que ve col·locat en el tub, estigui sempre en el costat a on estarà la sortida de l'aigua. 

- Instal·lació en rasa 

Amb trànsit de vehicles:  

Quan la rasa hagi de suportar el trànsit de vehicles tindrà una profunditat mínima segons la taula 

adjunta (la "H" serà des de la clau fins la làmina abans de capes asfàltiques, i la ‘G’ es mesura per 

sobre la clau del tub): 

Profunditats mínimes de soterrament amb trànsit de vehicles 

Diàmetre 

(mm) 

H (m) Gruix de grava ‘G’ 

(m) Camió 38 t Camió 24 t Camió 12 t 

230 0,90 0,90 0,80 0,15 

250 0,90 0,90 0,80 0,15 

300 1,00 1,00 0,90 0,15 

315 1,00 1,00 0,90 0,15 

350 1,00 1,00 0,90 0,15 

400 1,00 1,20 1,10 0,15 

450 1,00 1,30 1,20 0,20 

500 1,20 1,30 1,20 0,20 

600 1,30 1,20 1,10 0,20 

700 1,30 1,20 1,10 0,20 

800 1,30 1,20 1,10 0,25 

900 1,40 1,20 1,10 0,25 

1000 1,40 1,20 1,10 0,25 

1100 1,40 1,30 1,20 0,30 

1200 1,40 1,30 1,20 0,30 

1300 1,60 1,50 1,40 0,30 
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Profunditats mínimes de soterrament amb trànsit de vehicles 

Diàmetre 

(mm) 

H (m) Gruix de grava ‘G’ 

(m) Camió 38 t Camió 24 t Camió 12 t 

1400 1,60 1,50 1,40 0,30 

1500 1,60 1,50 1,40 0,30 

El tub i el material de rebliment (grava 20-40) aniran envoltats-embolicats en geotèxtil adequat. 

El terreny serà ferm i comprovada la seva estabilitat per a evitar la deformació i ondulació de la 

calçada. 

Sense trànsit de vehicles: 

Quan el tub perforat estigui col·locat en les mitjanes o zones sense trànsit, l'embolcall del material 

filtre, serà de les mides indicades als plànols. 

Rebliment: 

El rebliment es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, neta de fins, amb gruixos sobre 

generatriu superior i distàncies en costats, en funció del diàmetre del tub. 

2.6.1.3. Tubs de formigó. 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, 

amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció 

principal del tub. 

El formigó envoltant del tub  serà del tipus HM-15. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 

recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o 

la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície dels tubs i als seus extrems, així com es-

querdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, 

l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat a la taula, encara que 

apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un 

assaig, el qual pot ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%. Al sotmetre a prova de 

trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en 

Kg/m. de longitud útil, indicats a la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, 

dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 56  

 

Ø (mm) Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàmetre (mm) 

Absorció 

(cm³/m) 

Carrega rotura 

(kg/m) 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un 

dels tubs no correspongui a les característiques exigides, es realitzarà una nova prova sobre el 

doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

2.7. Pintures. 

2.7.1. Pintures per a perfils metàl·lics. 

2.7.1.1. Definició. 

Es defineix com a aplicació de pintura en estructura d'acer al conjunt de diferents capes 

superposades de pintura, denominat sistema de pintura que ofereixen al substrat la protecció 

desitjada segons s'especifica al present plec de condicions. 

El contractista presentarà a la Direcció d'Obra per a la seva aprovació el sistema de pintura que 

desitgi emprar, que s'haurà d'ajustar a les condicions prescrites al present plec. 

2.7.1.2. Condicions generals. 

A més a més de les especificades als articles 270, 271, 272, 273, 274, 275 i 640 del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG3) es considera inclosa 

en aquesta unitat d'obra: 

- L'estudi i l'obtenció del sistema de pintura, incloent els materials necessaris, tantes 

vegades com l'anomenat sistema es determini. 

- Les proves i preses de mostra necessàries per a la comprovació de resultats. 

- El subministrament de materials. 

- La fabricació de les mescles d'acord amb el sistema de pintura aprovat, així com el 

transport, abocat i aplicació d'aquestes. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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2.7.1.3. Condicions particulars. 

L'aplicació de pintura estarà adaptada a unes condicions de servei d’atmosfera industrial 

moderada. 

2.7.1.4. Qualitat de l'aplicació de la pintura. 

L'aplicació de la pintura serà de tal qualitat en els aspectes a assegurar amb la mateixa: 

anticorrosiu, absència de defectes a la pel·lícula de pintura i manteniment de les qualitats 

estètiques, que haurà d'acomplir els següents requisits: 

Comportament anticorrosiu: 

La capacitat de protecció de l'aplicació de pintura considerada íntegrament i en les condicions 

indicades pel fabricant ha de ser tal que al cap de cinc anys d'exposició o servei, la superfície no 

presenti en cap punt un grau de corrosió igual o superior al Re 1 de l'Escala Europea de Graus de 

Corrosió, definida per la SVENSK STANDARD SIS 185.111. 

Comportament davant possibles defectes de la pel·lícula de pintura.: 

Durant els quatre primers anys de servei de l'aplicació de pintura no ha de registrar-se cap dels 

següents defectes que arribin o superin els graus següents: 

- Formació de butllofes: grau 8 i freqüència poca 8 (P) segons INTA 160.273. 

- Aparició d'esvorancs: 8 segons INTA 160.275. 

- Clivellat: grau 8, tant superficial com profund, segons INTA 160.271. 

- Enguixat: grau 8, segons INTA 160.271. 

Per a que un dels defectes assenyalats sigui considerat com a errada, ha d'arribar o superar el 

grau indicat, excloent a aquells que suposin una alteració menor que 50 cm2, ni que la seva 

superfície acumulada, sigui menor que l'1% del total. Tot defecte que suposi alteració d'una 

superfície d'1 m2, fins i tot estant aïllat, serà considerat com a errada. 

Manteniment de les característiques estètiques: 

El manteniment de les característiques estètiques referit a la capacitat de manteniment del color 

de la capa d'acabament de l'aplicació s'exigirà únicament quan aquest estigui destinat a ús en 

exposició atmosfèrica i es considerarà que existeix alteració i per tant incapacitat per al 

compliment d'aquestes característiques quan al cap de tres anys es presentin alteracions 

uniformes de color que difereixin de l'original en més de tres unitats N.B.S. i/o al cap de quatre 

anys es presentin alteracions no uniformes de color entre dues zones pròximes d'exposició 

comparable que superin el valor de dues unitats N.B.S. 

2.7.1.5. Idoneïtat. 

L'aplicació de pintura per al seu ús en atmosfera industrial moderada haurà de superar prèviament 

a la seva posada en obra i així es farà constar mitjançant certificat expedit per Laboratori 

Oficialment Homologat els requisits de conformitat exposats al present plec. 
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2.7.1.6.  Assaigs. 

Els assaigs a sotmetre a l'aplicació de pintura seran: 

- Assaig d'adherència, que es realitzarà segons el procediment descrit a la norma "Assaig 

d'adherència mitjançant tall enreixat", segons INTA 160.299. 

- Assaig d'envelliment accelerat, formats per cinc seqüències de 24 hores de duració i una 

sisena de 48 hores. Cada una de les cinc seqüències primeres es composen de fases, 

una, la principal de 8 hores de duració i una altre, la secundària de 16 hores. La fase 

principal es subdivideix en dues subfases idèntiques de 230 minuts de duració i 10 minuts 

entre ambdues i entre la segona i la fase complementària. 

Cada fase es composa de: 

- 30 minuts d'exposició a l'aigua de pluja artificial. 

- 60 minuts d'exposició al fred. 

- 60 minuts d'exposició al calor humit. 

- 80 minuts d'exposició a la radiació U.V.B. 

Les condicions d'assaig són en cada cas: 

- Pluja artificial: polvorització d'aigua destil·lada a 20° ±5°C. 

- Fred: Recinte a -20°C ±2°C. 

- Calor humit: recinte en cambra a 55 ±3° C i 95 ± 5% d'humitat relativa. 

- Radiació ultraviolada: la produïda per llums U.V.B. a 60° ± 3°C. 

Aquestes dues últimes exposicions es realitzaran segons el procediment descrit a la norma ASTM 

G-53-84. 

Els assaigs es realitzaran en cambres disposades pròximament una a altres de manera tal que els 

trasllats siguin ràpids. A les dues primeres exposicions, les provetes es col·locaran en suports 

inclinats en angle de 15 a 30° amb la vertical. 

Les fases complementàries de 16 hores són: 

- A la primera seqüència: Exposició a la radiació U.V.B. segons les 

condicions ja descrites. 

- A la segona seqüència: Exposició a la calor humida segons s'ha 

mencionat. 

- A la tercera seqüència: Exposició a la boira salina segons INTA 160.604. 

- A la quarta seqüència: Exposició al S02, segons SFW2, OS DIN 50018. 

- A la cinquena seqüència: Condicionament a recer de la llum a 23º±3ºC i 

50 ± 5% d'humitat relativa. 

- La sisena seqüència és de condicionament (recinte a recer de la llum a 

23º ±3ºC i 50 ± 5% d'humitat relativa), durant 48 hores. 
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- Assaig de resistència a la boira salina, realitzat segons INTA 160.604 sobre provetes amb 

tall en aspa a la cara objecte de l'assaig. 

2.7.1.7. Durada dels assaigs. 

La durada de l'assaig d'envelliment accelerat per una aplicació de pintura a atmosfera industrial 

moderada és de 7 cicles i la de l'assaig de boira salina de 700 hores. 

2.7.1.8. Control de qualitat. 

El control de la recepció dels productes en obra es realitzarà mitjançant la presa de mostres, 

efectuant com a mínim una per lot, essent aconsellable la seva pràctica segons el procediment i 

nombre indicat a la norma INTA 160.02, havent d'identificar-se les mostres amb les següents 

dades: 

- Lloc i data de la presa. 

- Tipus d'aplicació de pintura. 

- Lot de fabricació 

- Data de fabricació. 

- Nom del fabricant. 

- Nom del producte. 

- En el cas de productes de dos components, de la part de que es tracta. 

Els assaigs a realitzar amb les preses efectuades seran els següents: 

- Determinació del pes específic (INTA 160.243). 

- Determinació de la viscositat (INTA 160.218 o INTA 160.217 A). 

- Contingut en cendres a 500�C (NF-T-30-603) 

- Determinació de la matèria fixa i volàtil (INTA 160.231 A). 

L'avaluació dels resultats anteriors per lots es farà segons els següents criteris: 

- Únicament en un 5% dels casos es toleraran resultats inferiors als esperats. 

- Els valors inferiors citats, no ho seran en un percentatge superior al 19% del valor esperat. 

En cas de no obtenir resultats satisfactoris, es procedirà a una nova presa de mostra per duplicat, i 

en presència del Contractista, reservant una sèrie de mostres com a testimoni per si hi hagués 

contestació dels resultats. Si els resultats fossin negatius (no identificació positiva) i no s'hagués 

comprovat una substitució de productes aliena a la voluntat del Contractista (per la qual cosa 

haurà de proporcionar les dades del seu control de qualitat intern, fabricació i tots aquells que 

consideri necessaris), procedirà a la pràctica dels assaigs d'identificació, per eliminar dubtes en 

quant a aquest tema. Al procés d'identificació s'admetrà igual proporció de valors inferiors, tant en 

nombre com en valor, que en el cas del control de recepció. 

Si el resultat d'aquests nous assaigs no fos positiu, el fabricant procedirà a la substitució del 

material o materials no conformes, per altres que correspondran a les característiques dels 

assajats. 
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Si el Contractista hagués canviat la formulació d'algun dels productes emprats, es veurà obligat a 

realitzar els assaigs d'idoneïtat, com si es tractés d'un nou sistema, havent de canviar la seva 

denominació. 

2.8. Materials per a senyalització i abalisament. 

2.8.1. Marques vials. 

Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal com ve 

a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a més les 

Prescripcions Tècniques Particulars següents: 

a. Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 

termoplàstica en calent  i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i 

símbols, amb pintura plàstica de dos components d’aplicació en fred; i, a tots dos casos, 

amb microesferes de vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 

cicles en assajar-los segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 

b. Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ×105 cicles, al sotmetre-les a 

l’esmentat assaig. 

c. Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 

document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 

d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 

2.8.1.1. Autorització d’ús. 

El contractista haurà de comunicar al Director d’Obra abans de complir-se trenta (30) dies des de 

la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig, la relació de les empreses 

proposades per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les 

marques comercials donades per les empreses als productes, i els certificats acreditatius de 

compliment d’especificacions tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la 

marca o segell de qualitat, amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma 

UNE 135 200(2). 

També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord amb la 

fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 

L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” d’AENOR 

o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu.. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els materials a 

utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de vidre- que no 

disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió Europea, siguin 

assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per comprovar compleixen lo exigit per 
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la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no 

quedant inclosos al pressupost de control de qualitat. 

Presa de mostres de materials de pintures, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics d’aplicació en fred. 

Si l’aplec de materials d’una classe per senyalització horitzontal solament inclou envasos d’un 

mateix lot de fabricació, s’agafarà, per preparar les mostres a assajar, l’u per cent (1%) del nombre 

d’envasos. Si a l’aplec hi han materials de “L” lots de fabricació, o “N” envasos que no poden 

constituir lots, s’agafarà un nombre de lots “l” o d’envasos “n” representatius de l’aplec, segons la 

taula següent: 

NOMBRE DE LOTS”L” O 

D’ENVASOS “N” A L’APLEC. 

NOMBRE DE LOTS “l” O D’ENVASOS “n” A 

SELECCIONAR. 

2-8 2 

9-18 3 

19-32 4 

33-50 5 

51-72 6 

73-98 7 

99-128 8 

129-162 9 

163-200 10 

A partir de 200, l=(L/2)1/2 ó n= (N/2)1/2 o el número sencer superior 

NOTA.- De cada lot dels “l” seleccionats, aleatòriament, es prendrà l’u per cent (1%) dels seus envasos per a preparar les 

mostres. En qualsevol cas, mai no s’agafaran més de 5 envasos ni menys de 2, també aleatòriament 

Amb els materials seleccionats, es procedirà, segons la naturalesa del producte, tal com especifica 

la norma UNE 135 200 Part 2: Materials: Assaigs de laboratori, als articles A.3.1 Pintura, A.3.2 

Termoplàstic i A.3.3 Plàstics en fred, a preparar les mostres a enviar al laboratori i a guardar en 

dipòsit, que seran, en tots dos casos, de “l” o “n” de 5 kg cadascuna. 

Les mostres seran remeses al laboratori adequadament etiquetades i acompanyades de la 

següent informació: 

- Data de la presa de mostres. 

- Localització de l’aplec. 

- Identificació de l’organisme responsable de la presa de mostres. 

- Nom del fabricant. 

- Identificació del producte. 

- Número de lot. 

- Data límit d’ús. 

- Instruccions d’ús. 

- Condicions d’envasat. 

- Condicions reals d’emmagatzematge. 

- Informació sobre seguretat i salut. 

- Estat del producte al treure’l de l’envàs original. 
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- Procediment emprat per la presa de mostres. 

- Data de fabricació del producte. 

Presa de mostres de microesferes de vidre i granulats antiesllavissants. 

Per a preparar la mostra s’agafaran productes d’un mínim de tres (3) sacs o d’un envàs de volum 

intermedi. Si la massa total de producte a l’aplec és de “M” kg, el nombre de sacs als que 

s’introduirà el mostrejador, o el nombre de vegades que s’haurà d’introduir en un envàs de volum 

intermedi, serà S = (M/150)1/2 arrodonit al número sencer superior. El material pres es barrejarà i 

després, fent servir un quartejador 1/1, es distribuirà en fraccions per a ser assajades. La quantitat 

mínima de mostra serà d’un quilo i mig (1,5 kg). 

Assaigs d’identificació. 

El laboratori, en rebre les mostres de pintura, termoplàstics d’aplicació en calent o plàstics 

d’aplicació en fred, començarà per comprovar l’homogeneïtat del producte dins de les “l” o “n” 

mostres, mitjançant els assaigs de: 

COMPROVACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT 

Material Assaig Norma d’assaig 
Màxim coeficient de 

variació permès 

Pintures 

Consistència Krebs UNE 48 076 6 % 

Contingut de sòlids. Matèria no 

volàtil. 
UNE 48 087 1,5 % 

Densitat relativa. UNE 48 098 1,5 % 

Termoplàstics 

d’aplicació en 

calent. 

Residu per escalfament. UNE 135 200/2 1 % 

Punt d’estovament. UNE 135 200/2 3 % 

Plàstics 

d’aplicació en 

fred. 

Densitat relativa UNE 48 098 1,5 % 

Temps de secat. UNE 135 200/2 15 % 

Si els resultats obtinguts no fossin els demanats, es remetran al laboratori els envasos de la 

mostra guardada en dipòsit. Si tampoc fossin satisfactoris els assaigs fets amb ella, no s’acceptarà 

el subministrament per el proveïdor proposat. 

2.8.1.2. Seguretat i senyalització de les obres 

Senyalització dels trams d’obra. 

Al punt on hagi d’encetar-se cada aplicació de marques viàries longitudinals, haurà de disposar-se 

un senyal per advertir el trànsit usuari de la presència d’equips a la calçada, i, a més, tanques 

metàl·liques per tallar la circulació pel carril emprat per la màquina aplicadora. Dos-cents metres 

abans de la tanca, en les dos vores de la carretera, es col·locaran senyals de prohibició d’avançar; 

abans de la tanca es col·locaran els senyals verticals necessaris per reduir la velocitat des del 

valor permès a la carretera fins a 40 Km/h, de 20 en 20 Km/h, amb separació de 50 m; cinquanta 
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metres abans de la tanca es col·locarà el senyal d’estrenyiment i a la vora mateix de la tanca el 

senyal d’obres. Al punt final es disposarà la mateixa senyalització al carril de sentit contrari. 

Al darrera de la màquina aplicadora, un furgó amb plataforma oberta, servirà per col·locar cons 

amb reflectants als començaments dels trossos continus de les ratlles intermitents, o amb 

alineació a la mínima distància consentida per la base dels cons respecte a les línies continues 

dins del carril deixat pel trànsit usuari, per a protegir les marques toves fins al seu enduriment 

complet. 

El pas alternatiu del trànsit deurà ser regulat amb senyalers. Com que el tall serà llarg, i els 

senyalers no podran veure’s entre ells, normalment, hauran de disposar de telèfons mòbils, walkie-

talkies o alguna altra manera de comunicació, per que puguin dir-se quin és l’últim vehicle del 

paquet alliberat dins del tall.  

Les mesures anteriors són necessàries pel pintat de totes les marques longitudinals a les 

carreteres sense vorals d’amplada suficient per admetre el desplaçament de la màquina 

aplicadora, i de les ratlles a l’eix de la calçada, en qualsevol cas. Si els vorals son d’amplada 

suficient, no caldrà tallar el trànsit a cap carril, tret de quan es pinti la ratlla de l’eix, com ja s’ha 

esmentat, essent suficient aleshores de disposar les limitacions de velocitat i el senyal de perill 

d’obres. 

Els indrets on s’hagin d’aplicar fletxes, rètols o cebrats, s’aïllaran del trànsit mitjançant cons i 

tanques, per tal de crear un espai de treball protegit. Fora d’aquest espai, s’adoptarà la 

senyalització més adient, d’acord amb la situació dins dels carrils i les característiques 

geomètriques de la carretera en aquells indrets. 

Proteccions personals. 

Tots els components de l’equip humà estaran proveïts d’armilles reflectants i màscares 

respiratòries. A més, per carregar materials, s’empraran guants de cautxú per protegir la pell. 

La màquina aplicadora i el furgó portaran al darrera un panell reflectant amb fletxa orientadora cap 

al carril lliure, i llums destellants de color taronja. 

Els envasos vuits i les restes de materials de qualsevol caire, seran aplegats i lliurats a empreses 

especialitzades en la seva recollida i reciclatge, o conducció a dipòsit, essent totalment prohibit 

vessar-los als dispositius de drenatge, a terra o a lleres. 

2.8.2. Senyalització vertical. 

Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de suportar en 

condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 2000 N/m2. 

Els materials a emprar a cada tipus de senyal serà el següent: 

TIPUS DE SENYAL SÈRIE 
Unitat 

d’amidament 

TIPUS DE MATERIAL 

Acer Alumini extrusionat 
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galvanitzat Obertes pel 

darrera 

Tancades pel 

darrera 

Advertència de perill P-1 a P-50 ut Totes   

Prioritat R-1 a R-6 ut Totes   

Prohibició o restricció 
R-100, R-200 ut Totes   

R-300, R-500 ut Totes   

Obligació R-400 a R-417 ut Totes   

Senyals de carrils S-50 a S-63 ut Totes   

Senyals de serveis S-100 a S-126 ut Totes   

Orientació      

    Presenyalització S-200 m2  Totes  

    Direcció S-300 m2  Totes  

    Identificació 

carreteres 
S-400 m2 

Situades en 

conjunts d’acer 

Situades en 

conjunts 

d’alumini 

 

    Localització S-500 m2 

Fites 

quilomètriques 

(S-570 a S-

574) 

Resta de 

senyals 
 

    Confirmació S-600 m2  Totes  

    Ús específic en 

poblat 
S-700 m2  Totes  

Plaques 

complementàries 
S-800 m2 

Situades en 

conjunts d’acer 

Situades en 

conjunts 

d’alumini 

 

Panells de pòrtics i 

banderoles 
 m2  Totes  

Suports de pòrtics i 

banderoles 
 m2 Totes   

Interiors de municipis  m2   Totes 

Els nivells de reflectància per a les senyals i panells laterals, pòrtics i banderoles seran els 

següents: 

TIPUS DE SENYAL O 

CARTELL 
CLAU 

ENTORN D’UBICACIÓ DE LA SENYAL O CARTELL 

Zona 

periurbana 

(travessies, 

circunvalacions

) 

Autopista i vies 

preferents 

(d’una o dues 

calçades) 

Carretera convencional 

Principal No principal 

Advertència de perill. 

Prioritat 

Prohibició d’entrada 

P-1 a P-50 

R-1 a R-6 

R-100 a R-117 

Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 2 

Prohibició o restricció R-301 a R-306 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 
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Obligació 

Indicacions generals 

Indicació de carrils 

Indicació de servei 

R-400 a R-417 

S-1 a S-29 

S-50 a S-63 

S-100 a S-126 

Presenyalització lateral S-200 a S-260 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 

Pòrtics i banderoles S-350 a S-372 Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 

Panells laterals 

d’aproximació 
 Nivell 2 Nivell 2   

Confirmació S-600 a S-630 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 

Poblat S-700 a S-770 Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 (*) Nivell 1 

Resta  Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Panells direccionals  Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 Nivell 2 

Nota: (*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la il.luminació ambient dificulti la percepció de la senyal o cartell, i en 

llocs d’elevada prillositat o entorns complexes (interseccions, glorietes, etc...) 

2.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 

S’entén per a senyalització vertical de codi totes les senyals dels tipus següents: 

- advertència de perill (tipus P) 

- reglamentació (tipus R) 

- indicació (tipus S), a excepció de la senyalització d’orientació 

Per a totes aquestes senyals i els seus suports, els materials emprats compliran allò especificat a 

l'Article 701 del PG-3 tal com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 

2.000. 

Material de substrat. 

El material de substrat dels senyals de codi serà acer dels graus FePO2G o FePO3G de la norma 

UNE 36 130, galvanitzat en bany de zenc de contingut superior al 99% en aquest metall, amb un 

gruix per cada cara de més de 18 µm (dos-cents cinquanta-sis grams per metre quadrat (256 g/m2) 

contant les dues cares), i acabat segons algun dels tipus marcats a la norma UNE esmentada. Les 

planxes d’acer tindran un gruix superior a 1,8 mm, i les lamel·les a 1,2 mm. 

Qualitats òptiques de les làmines retrorreflectants. 

Les qualitats cromàtiques de les parts retrorreflectants dels senyals, en ser il·luminades amb el 

patró CIE D65 i mesurades amb una geometria de 45/0 i l’observador patró de 2º, donaran valors 

dins dels polígons CIE definits pels quatre vèrtex de la taula següent, i els factors de luminància 

seran ens els marges assenyalats en ella, segons el nivell de retrorreflectància marcat al projecte: 
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LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 1 

Colors 

Vèrtex polígon CIE 
Factor de 

luminància β 
1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,35 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,27 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,05 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,04 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,03≤β≤ 0,09 

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,17 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 2 

Colors 

Vèrtex polígon CIE Factor de 

luminància 

β 

1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,335 0,375 ≥0,27 

Groc 0,465 0,534 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 ≥0,16 

Roig 0,735 0,265 0,674 0,236 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verd 0,007 0,703 0,248 0,409 0,177 0,362 0,026 0,399 ≥0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Marró 0,455 0,397 0,523 0,429 0,479 0,373 0,558 0,394 0,12≤β≤ 0,18 

Taronja 0,610 0,390 0,535 0,375 0,506 0,404 0,570 0,429 >0,14 

 

LÀMINES RETRORREFLECTANTS DE SENYALS R 3 

Colors 

Vèrtex polígon CIE 
Factor de 

luminància β 
1 2 3 4 

x y x Y x y x y 

Blanc 0,355 0,355 0,305 0,305 0,285 0,325 0,355 0,375 ≥0,40 

Groc 0,545 0,454 0,487 0,423 0,427 0,483 0,465 0,534 ≥0,24 

Roig 0,690 0.310 0.595 0.315 0,569 0,341 0,655 0,345 ≥0,03 

Verd 0,030 0,398 0,166 0,364 0,286 0,446 0,201 0,794 ≥0,03 

Blau 0,078 0,171 0,150 0,220 0,210 0,160 0,137 0,038 ≥0,01 

Les qualitats cromàtiques de les pintures no retrorreflectants dels senyals, mesurades com s’ha dit 

per a les retrorreflectants, seran les de la taula:  
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PINTURES NO RETRORREFLECTANTS DE SENYALS NR 2 

Colors 

Vèrtex polígon CIE 
Factor de 

luminància β 
1 2 3 4 

x y x y x y x y 

Blanc 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 ≥0,75 

Groc 0,494 0,505 0,470 0,480 0,493 0,457 0,522 0,477 ≥0,45 

Roig 0,735 0,265 0,700 0,250 0,610 0,340 0,660 0,340 ≥0,07 

Verd 0,230 0,440 0,260 0,440 0,260 0,470 0,230 0,470 ≥0,10 

Blau 0,140 0,140 0,160 0,140 0,160 0,160 0,140 0,160 ≥0,05 

Marró 0,467 0,386 0,447 0,386 0,447 0,366 0,467 0,366 0,04≤β≤ 0,15 

Taronja 0,305 0,315 0,335 0,345 0,325 0,355 0,295 0,325 0,16≤β≤0,14 

El valor mínim del coeficient de retrorreflexió (R’) en cd∗lx-1
∗m-2 per a tots els colors, tret del blanc, 

haurà de ser major del 70% del que figura a la taula següent, en mesurar-lo per el procediment de 

la publicació CIE nº 54 amb la font lluminosa A.  

α β1 (β2=0) Blanc Groc Roig Verd 

fosc 

Blau Marró Taronj

a 

Gris 

12’ 

+ 5º 

+30º 

+40º 

250 

150 

110 

170 

100 

70 

45 

25 

15 

20 

15 

6 

20 

11 

8 

12 

8,5 

5,0 

100 

60 

29 

125 

75 

55 

20’ 

+ 5º 

+30º 

+40º 

180 

110 

95 

120 

70 

60 

25 

14 

13 

14 

11 

5 

14 

8 

7 

8 

5 

3 

65 

40 

20 

90 

50 

47 

2º 

+ 5º 

+30º 

+40º 

5 

2,5 

1,5 

3 

1,5 

1,0 

1 

0,4 

0,3 

0,5 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

1,5 

1 

1 

2,5 

1,2 

0,7 

α (Angle de divergència) β1 y β2 (Angles d’incidència) 

Admissió d’ús de senyals. 

Els senyals proveïts de la marca “N” d’AENOR o d’un altre certificat o segell de qualitat de la Unió 

Europea podran emprar-se sense assaigs previs d’identificació. Els que no ho siguin, abans 

d’admetre llur ús a l’obra, hauran de ser sotmesos en un Laboratori Acreditat als següents assaigs: 
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SÈRIE 1.-SENYALS METÀL·LIQUES D’UNA SOLA PEÇA 

Sobre el substrat metàl·lic 

S/ norma UNE 135 310 

- Gruix de la xapa 

- Gruix del recobriment de zenc 

- Relleu 

Sobre la zona retrorreflectant  

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 

- Coeficient de retrorreflexió 

- Coordenades cromàtiques i factor de luminància 

- Resistència a l’impacte 

- Resistència al calor i adherència al substrat 

- Resistència al fred i a la humitat 

- Resistència a la boira salina 

- Envelliment artificial accelerat 

Sobre la zona no retrorreflectant 

S/ norma UNE 135 331 

S/ norma UNE 135 330 

- Aspecte i identificació visual 

- Brillantor de mirall 

- Coordenades cromàtiques i factor de luminància 

- Resistència al calor i al fred 

- Envelliment artificial accelerat 

- Resistència a la immersió en aigua 

- Resistència a l’impacte 

- Resistència a la boira salina 

- Adherència al substrat 

Aquests assaigs d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al 

pressupost de control de qualitat. 

Assaigs i resultats exigibles. 

Les provetes a assajar seran rectangulars de 150 mm x 75 mm per a tots els assaigs sobre 

plaques. Les provetes tallades a aquestes mides seran mantingudes 24 hores en condicions 

normalitzades d’humitat (50±5)% i temperatura (23+3-0)ºC abans dels assaigs. 

Resistència a l’impacte. 

A l’assaig de resistència a l’impacte segons norma UNE-EN-ISO/DIS 6272.2, amb una massa de 

500 g caiguda des de 200 mm sobre una semiesfera percussora de 50 mm de diàmetre, no deurà 

produir-se cap trencament, deslaminat del substrat ni canvi de color, com tampoc merma al 

coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat a un cercle centrat amb l’àrea d’impacte i de sis 

mil·límetres (6 mm) de radi. 

Adherència al substrat. 

Per assajar l’adherència al substrat de les làmines retrorreflectants, es practicaran dos incisions 

paral·leles de 75 mm de llarg mínim i separades a (20±3) mm amb una fulla, tallant tot el material 

retrorreflectant fins arribar al substrat, però sense no mai tallar completament aquest. Amb ajuda 

de la fulla es desenganxa el material retrorreflectant en un tros de 20 mm, i aleshores s’estira 

bruscament en direcció perpendicular a la planxa, tractant de desenganxar la làmina. L’adherència 
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és correcta si no s’aconsegueix desenganxar el material aixecat amb la fulla, o no es desenganxen 

més de 4 cm. 

Resistència a l’envelliment artificial accelerat. 

Les làmines retrorreflectants de nivell 2 que no siguin de colors taronja o marró es sotmetran a un 

assaig d’envelliment accelerat, segons la norma UNE 48 251, durant dos mil hores (2.000 h), en 

que s’alternaran exposicions a la llum ultraviolada d’una làmpada UV-A 340 durant quatre hores (4 

h) i temperatura de pannell negre de (60±3)ºC, i fosca, amb condensacions i temperatura de 

pannell negre de (50±3)ºC. Les provetes de colors taronja o marró es sotmetran als mateixos 

cicles alternants, però solament durant 400 hores. 

Al cap d’aquests temps: 

- El coeficient de retrorreflexió (R’) mesurat amb angle d’incidència 5º i de divergència de 

0,2º o de 0,33º serà superior al 80% del valor assenyalat a la taula; 

- Les coordenades cromàtiques(x,y) deuran romandre dins dels polígons CIE originals 

marcats a la taula pels seus vèrtex; 

- Els valors del factor de luminància (β) compliran lo marcat a la taula; 

- La làmina no presentarà esquerdes ni butllofes a la vista. 

2.8.2.2. Senyalització vertical en alumini 

Àmbit d’aplicació 

La senyalització vertical serà d'alumini en els tipus següents de plafó: 

TIPUS Sèrie del catàleg de senyals de 1992 

Presenyalització S-200 

Direcció S-300 

Identificació de carreteres, situats en conjunts d'alumini S-400 

Localització S-500 (*) 

Confirmació S-600 

Ús específic en població S- 700 

Caixetins de nom de carretera  

(*) Excloses les fites quilomètriques (S-570 a S-574) 

També serà d’alumini la resta de senyalització vertical que s’incorpori a un conjunt de les sèries 

abans esmentades. 

També seran d'alumini els plafons de pòrtics i banderoles, en aquests casos els plafons seran amb 

lamel·les. 

Normativa 

Els materials per a la senyalització vertical d'alumini hauran d'acomplir el que s'assenyala a les 

normes següents: 

- EN. 1999: Eurocódigo 9. Proyecto de estructuras de Aluminio.  
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- UNE. 135311: Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de 

cálculo.  

- UNE 135312: Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en señales, 

carteles y paneles direccionales metálicos. Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135321: Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aIuminio obtenido por 

extrusión. Fabricación. Características y métodos de ensayo.  

- UNE 135352: Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad in situ de elementos 

en servicio. Características y métodos de ensayo.  

- Norma 8.1.IC: Señalización Vertical.  

- Projecte: "Imatge gràfica de la Senyalització Exterior" CE de la Generalitat de Catalunya 

de 5/8/82.  

- Orden de 28/12/99: Actualización PG3. Elementos de señalización, balizamiento y defensa 

de las carreteras.  

- ISU: Imatge de la senyalització Urbana (en substitució de la IGSE). En procés de redacció. 

- Manual: Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. En procés 

d’aprovació. 

Panells 

Els panells estaran formats per planxes d’alumini tipus 6060, i la perfileria dels tipus 6062. També 

seran admesos altres aliatges sempre que compleixin la normativa assenyalada a l’apartat 

anterior. 

La composició dels panells serà amb un o diversos mòduls d'alumini extrusionat; diferenciant els 

panells de plaques i els de lamel·les. 

Seran amb lamel·les els panells d’amplada major de 3500 mm i els de pòrtics i banderoles. També 

podran ser de lamel·les els panells majors de 6 m2. La resta de panells seran de plaques. 

El número de mòduls dels panells de plaques serà el mínim. Per alçades menors de 1200 mm els 

panells seran d’un únic mòdul. 

Els panells seran dels cinc tipus següents: 

a) Plaques reforçades perimetralment mitjançant doble plec. Les plaques tindran el doble plec a tot 

l’entorn i reforçades o rigiditzades, segons les mides, per guies d'alumini extrusionat fixades a la 

cara posterior de la placa. 

b) Plaques rigiditzades mitjançant perfils perimetrals i reforçades, segons les mides, per guies 

també d'alumini extrusionat fixades a la cara posterior de la placa. 

c) Plaques b amb dors tancat amb una planxa d'alumini fixada al perfil perimetral.  

d) Perfils tancats rectangulars d'alumini extrusionat. 
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e) Lamel·les de perfils d’alumini extrusionat. Els panells de lamel·les tindran un perfil lateral que 

unirà aquestes. Aquests panells es rigiditzaran amb perfils intermitjos en funció de les seves 

dimensions.  

Els tipus a i b es defineixen com a panells oberts i són d’aplicació en la senyalització interurbana. 

Els tipus c i d es defineixen com a panells tancats i són d’aplicació en la senyalització urbana i 

opcionalment per a interurbana. 

En tots els casos el gruix aparent per les plaques obertes entre la cara retolada i la part posterior 

del plec o perfil, exclòs les guies, estarà compres entre 20 mm i 30 mm. 

Les plaques tancades tindran un gruix aparent compres entre 35 mm i 50 mm. 

Els panells de plaques tindran els extrems arrodonits amb un radi de 25 mm per la senyalització 

urbana segons l’IGSE, i la resta de panells s’arrodoniran segons el que s’estableix en el “Manual 

per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 

Els acabats superficials i de protecció es realitzaran mitjançant anoditzat color argent amb un 

mínim de 15 µ o lacat amb un mínim de 40 µ color gris RAL 9006. Aquests acabats no es 

realitzaran a les lamel·les. 

El sistema de fixació es basarà en una guia solidaria al panell on s’ancorarà l’abraçadora d’unió al 

suport. La unió de la guia al panell haurà d’ésser garantida pel fabricant amb els corresponents 

assaig i certificats.  

La gràfica dels senyals es realitzarà mitjançant el laminat de vinils adhesius de fons i la posterior 

aplicació de vinils, també adhesius, retallats per a la tipografia, textos i pictogrames. També serà 

admès el xerografiat. 

El gruix mínim de les planxes d’alumini serà 1,8 mm i en tot cas no presentarà cap tipus de defecte 

als plegaments. 

Pels panells rectangulars i panells fletxa, les dimensions possibles són: 

Amplada (mm): 700 950 1200 1450 1700 1950 2200 2500

 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6500 7000 

Alçada (mm) 250 300 350 400 450 500 550 600

 650 700 750 900 1050 1200 1350 1500

 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2850

 3000 

com contempla el Manual per a la senyalització viària d’orientació de Catalunya. 

Suports 

- Suports de rètols: 
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Els suports d’aquest apartat fan referència a la senyalització que no es disposi en pòrtics i 

banderoles. 

Els aliatges admesos d’alumini seran dels tipus 6062. També seran admesos altres aliatges que 

compleixin la normativa al respecte indicada en el present plec. 

Els pals utilitzats per a suports dels panells seran tubs d'alumini extrusionats de secció constant o 

telescòpics. La superfície exterior serà cilíndrica amb acabat estriat. La part superior dels suport es 

tancarà amb un tap d’alumini de la mateixa qualitat que el suport o ABS, i amb un disseny que 

garanteixi la seva fixació. L'acabat serà del tipus anoditzat color plata amb un mínim de 15 µ o 

lacat amb un mínim de 50 µ color gris RAL 9006. 

Les característiques resistents dels suports en funció del moment flector admissible es classifiquen 

segons els següent quadre: 

Categoria MA MB MC MD ME MF MG MH 

Moment admissible (kN x m) (*) 1,0 2,5 5,0 10,0 15,0 25,0 35,0 50,0 

 (*) El suport no presentarà deformació romanent a l’esmentat esforç majorat amb un coeficient d’1,25. 

Pel càlcul dels esforços s’adoptaran, segons la Norma UNE 135311, els següents coeficients de 

majoració: 

- Accions constants, càrregues permanents i sobrecàrregues: 1,33 

- Vent: 1,50 

- Acció tèrmica: 1.33 

Les dimensions dels pals s'ajustaran a les de la taula que s'adjunta de normalització, essent el 

gruix mínim de 4 mm. 

DIAMETRE CATEGORIA  RESISTENT 

90 mm MC 

114 mm MD i ME 

140 mm ME, MF i MG 

168 mm MH 

Als suports s’encunyarà la categoria resistent amb les corresponents lletres i l’anagrama o 

identificació del fabricant. 

El Director de l'obra haurà de fer una comprovació de les dimensions resultants d'aquesta taula 

per a les condicions definitives d'implantació. 

Els panells fins a 6 m2 portaran un únic suport, havent-hi de col·locar dos pels de més de 6 m2. 

Excepcionalment es disposarà de dos suports en panells inferiors a 6 m2 quan els esforços no 

pugin ser absorbits per un únic suport de la taula anterior. 

- Sistemes de fixació 

Característiques generals 
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En tots els casos s’haurà de complir les característiques especificades a l’apartat 701.3.1.3. del 

PG-3, referent als elements de sustentació i ancoratges. 

Suports tipus tubulars prismàtics 

La base de subjecció dels pals de suport al fonament serà d’acer galvanitzat o de fosa d’alumini i 

disposarà dels perns d'ancoratge roscats que, en qualsevol cas, tindran diàmetre no inferior a 16 

mm i seran d'acer galvanitzat. 

La base de subjecció tindrà una geometria adequada a la secció del pal de suport i serà de dues 

peces. Els perns d'ancoratge tindran de llarg d'ancoratge que assenyala la EHE. 

El conjunt de la base de subjecció amb el suport haurà de comportar-se com a fusible amb 

impactes de vehicles lleugers. Per a garantir el sistema fusible l’empresa fabricant presentarà els 

corresponents certificats o es realitzaran els assaigs corresponents. 

Les abraçadores de subjecció de les plaques als pals seran de fosa d'alumini o perfils tipus 

tubulars extrusionats, tallats i mecanitzats. Estaran formades per dues peces i abraçarà la totalitat 

del suport. Les abraçadores de fosa tindran un gruix mínim de 8 mm i 6 mm per les de perfils 

extrusionats. Tots els cargols de les abraçadores seran d’acer inoxidable o galvanitzat. 

L’abraçadora i la base d’ancoratge hauran de poder transmetre el doble de les càrregues 

especificades en aquest plec pels càlculs d’elements de senyalització sense que es produeixi 

lliscament entre ells i el suport. Els fabricants hauran de realitzar les corresponents proves per 

poder homologar cada tipus de base d’ancoratge i d’abraçadores. 

Tot el conjunt panell, guia i abraçadora mantindrà una distància entre 45 mm i 55 mm pels panells 

oberts entre la cara retolada del panell i la generatriu del cilindre del suport més propera. Pels 

panells tancats aquesta distància estarà compresa entre 50 mm i 65 mm. 

Els tapajunts dels suports telescòpics i embellidors de les bases d’ancoratge podran ser de fosa 

d’alumini o ABS. 

Fonament 

Els fonaments de les plaques o panells seran de formigó del tipus HM-20 i complirà el que 

s'estableix als capítols d'aquest plec que es refereixen als formigons.  

Els fonament disposarà d’un minin de quatre (4) perns d’acer galvanitzat de 16 mm. 

Per pòrtics i banderoles el formigó serà HA-25 i el fonament es considerarà i executarà com de 

formigó armat, amb el corresponent acer tipus B-500-S. 

Materials retroreflectants 

Compliran el que s'estableix a la Norma "8.1.IC Señalización Vertical" i l’apartat 701 del PG-3 

Assaigs 
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El contractista haurà de Iliurar una mostra de cada un dels tipus de panells que utilitzi amb la part 

corresponent de suports i abraçadores; per la verificació geomètrica així com per la realització 

d’assaigs per poder determinar i contrastar les característiques tècniques.  

El control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica en el capítol corresponent d’aquest 

plec i l’EHE.  

L’administració es reserva el dret d’escollir les mostres per a realitzar els assaigs, en la forma que 

ho estimi més convenient.  

Tots els materials i elements subministrats hauran de tenir una garantia mínima de 10 anys. 

Per altres aspectes no especificat en aquest referent a recepció dels materials, tipus d’assaig i 

número d’aquests es seguirà ho especificat a l’apartat 701 del PG-3. 

2.8.2.3. Seguretat i senyalització de les obres. 

Per a la col·locació de la senyalització vertical les mesures de senyalització d’obres i de seguretat i 

salut seran diferents segons les operacions a desenvolupar. 

Senyals i panells retrorreflectants sobre pals. 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Un vehicle tot-terreny amb presa de força i hèlix excavadora, per obrir els clots dels 

fonaments. 

- Un camió de petit tonatge proveït amb grua per transportar i presentar els pals i els 

senyals als fonaments, així com les falques i tornapuntes per endreçar i mantenir verticals 

els senyals col·locats mentre s’endureix el formigó. 

- Un camió formigonera – o un mini-dúmper – per repartir el formigó dels fonaments. 

Depenent de l’amplada del voral, es deurà ocupar una llargada petita de carril (uns vint (20m) 

metres) per disposar els vehicles. Per tallar aquest espai, es disposaran a la vora dreta en cada 

sentit, els senyals per limitar la velocitat esglaonadament de 20 en 20 Km/h cada 50 m, els 

d’estrenyiment de la calçada i els de perill d’obres. Dos-cents metres abans d’arribar a l’indret on 

es treballa, es col·locaran a una i altra banda de la carretera senyals de prohibició d’avançament.  

També son necessaris els dos senyalers, i com que poden veure’s directament, no precisen de 

cap mitjà de comunicació. 

En acabar l’espai ocupat, es col·locarà un senyal de final de limitacions. 

Senyals i panells retrorreflectants sobre pòrtics i banderoles. 

Aquests elements, per a la seva col·locació, necessiten fer servir: 

- Una retroexcavadora mixta per excavar els fonaments. 

- Un camió per endur-se les terres excavades. 

- Un camió formigonera per omplir els fonaments. 
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- Un camió – grua de gros tonatge. 

Normalment s’empren en carreteres de categories superiors, on les característiques geomètriques 

permeten fer tots els treballs d’excavació i formigonat dels fonaments sense ocupar cap part de la 

calçada. Aleshores, per aquestes tasques, serà suficient col·locar un abalisament de cons en una 

llargada d’una trentena de metres a la ratlla entre carril i voral i el senyal d’obres. 

Però per col·locar la banderola o el pòrtic, el camió grua pesat necessitarà ocupar tota l’amplada 

de la calçada, que tindrà de tallar-se al trànsit mentre duri l’operació. Per això, aquestes 

operacions hauran de fer-se de nit, aprofitant les hores de mínim trànsit, posant-ho en 

coneixement del Servei de Tràfic (Guardia Civil o Mossos d’Esquadra). Si hi ha possibilitat 

d’itinerari alternatiu, serà suficient de tallar el trànsit al punt on s’enceti aquest, amb senyals de 

circulació prohibida al front i obligatòria cap al desviament. Si no hi ha possibilitat de desviament, 

aleshores caldrà preparar un punt de detenció cinquanta metres abans de l’indret de col·locació 

del pòrtic o la banderola, amb tanques metàl·liques, cons amb reflexius i balises lluminoses 

destellants grogues; senyals per reduir la velocitat, esglaonades de 20 en 20 Km/h i a 50 m de 

separació, un senyal de perill indefinit a 150 m, i un altre d’obres a la tanca, a ambdós costats de 

la calçada. 

Proteccions del personal. 

El personal, en haver de tractar amb formigó, planxes metàl·liques, cables d’acer, cadenes, ..., 

haurà d’estar proveït de guants de serratge o pell volta i calçat de seguretat, i per tal de fer-se 

veure, vestirà armilles reflectants de colors fluorescents (verd , groc o taronja). Per a l’operació de 

descobrir o assegurar els panells i senyals a les estructures de suport, es faran servir cinturons de 

seguretat, tot i que els pòrtics tinguin passarel·les amb baranes. 

2.8.3. Barrera de seguretat semirígida. 

2.8.3.1. Característiques del perfil de doble onda i dels elements accessoris. 

La tanca de seguretat haurà de complir les normes UNE 135-112, UNE 135-121 I UNE 135-122. 

a. Perfil de doble onda 

El perfil de la tanca i el fleix seran d’acer laminat en calent de característiques fixades a la UNE 

36.093 per al grau AP-11. 

El gruix nominal serà de 3 mm. 

El perfil de doble onda es fabricarà d’acord amb les dimensions i les toleràncies indicades en el 

plànol. El desenvolupament del perfil serà de 473 mm, amb una tolerància de ± 6/3 mm. 

A la tanca recta el perfil serà conformat en fred amb una longitud útil de 4 m; les dimensions, 

toleràncies i disposició dels forats es recullen en els plànols de detall. Ocasionalment, es podrà 

suprimir el forat collís central. 
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A la tanca recta desmuntable, serà de les mateixes característiques que la definida a l’apartat 

anterior, excepte en els forats definits en el plànol. 

La tanca curvada serà de les mateixes característiques que la definida a la tanca recta, sotmesa a 

un curvat de radi variable, per a corbes de radi menor a 22 m. 

La tanca de perfil de doble onda estarà protegida contra la corrosió mitjançant el procediment de 

galvanitzat en calent, conforme a les Normes UNE 37-501 i UNE 37-508. 

La qualitat del zenc serà conforme a la Norma UNE 37-301. 

El gruix i massa mínims del recobriment serà el definit per la Norma UNE 37-508 per a acers de 

gruix comprès entre 3 mm i 6 mm, corresponent-los-hi els valor mitjans de 70 µm i 500 g/m² de 

gruix i massa del recobriment, respectivament, aquests valors es recullen en la O.C. 317/91 T i P. 

b. Elements accessoris de les tanques de seguretat. 

S’entén per elements accessoris tots aquells que siguin necessaris per a la instal·lació de tanques, 

així com per a assegurar el seu correcte funcionament. 

L’acer per a la fabricació de separadors i d’elements finals de tanca, construïts a partir de xapa o 

fleix, serà un acer de les característiques fixades en la norma UNE 36.093 per al grau AP.11. 

L’acer per a la fabricació de pals i d’altres accessoris serà de grau AP.11 definit a la UNE 36.570 

per a perfils oberts conformats en fred. 

En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques 

similars als tipus normalitzats. En la unió de separador al pal s’empraran cargols de qualitat 

mínima de 5.61 . En la unió de tanques al pal o al separador, s’empraran cargols i volanderes de 

qualitat mínima 4.6 i femelles similars a les esmentades anteriorment (DIN 555). 

Les dimensions i toleràncies de la fabricació dels separadors estaran d’acord amb les definides en 

els plànols. 

En els pals es podran utilitzar perfils en C i UPN. Les seccions a utilitzar segons les condicions 

d’instal·lació que estan definides en el plànol per a C-100 i C-120. El pal C-120 es podrà 

reemplaçar per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud del pal de 2,40m. 

Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de 

galvanitzat en calent, conforme a la UNE 37.507 en els cas dels cargols i dels elements de fixació, 

i conforme a la UNE 37.501 i 37508 en el cas de pals, separadors i d’altres elements. 

2.8.3.2. Assaigs 

El control del gruix de la tanca es realitzarà a través del seu pes mitjançant un control estadístic 

per variables d’acord amb la norma UNE 66-030 (ISO 3951). Pel  qual es pesaran individualment 

les tanques de la mostra corresponent a cada lot. No es consideren conformes amb aquesta 

norma les partides en les que l’estimació del gruix a partir de la mostra suposi que, més del 10 % 

de les tanques tinguin un gruix inferior a 2,90 mm. 
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Per al control de recobriment es realitzaran els assaigs d’aspecte superficial, adherència, massa i 

gruix mitjans del recobriment conforme a les Normes UNE 37-501 I UNE 37-508. 

El control de les dimensions de la tanca es realitzarà sobre aquesta abans de ser galvanitzada. No 

obstant, l’alçada del perfil i la longitud total de la tanca, es podrà realitzar sobre aquesta, un cop 

galvanitzada. 

A efectes del sistema de control, es prendrà com a pes teòric d’una tanca de 2,90 mm de gruix i 

desenvolupament del perfil de 473 mm descomptant forats i incloent-hi el galvanitzat. El pes mínim 

de la tanca serà de 48,1 kg. 

2.8.3.3. Identificació del fabricant. 

El fabricant haurà de marcar totes les tanques i els elements elaborats segons les especificacions 

de la norma. Els cargols duran les marques d’acord amb les seves normes particulars. 

A totes les marques hi haurà de figurar la identificació del fabricant. 

2.8.3.4. Fonaments de tanques de seguretat. 

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 

impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 

col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 

una força paral·lela al terreny normal a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a l’exterior 

de la carretera, i el punt d’aplicació del qual estigui a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i 

mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 

Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les 

dues condicions següents: 

La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 KN. 

Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a nivell 

del terreny és inferior a 15 cm. 

En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, 

en una amplada de 50 cm  i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-

25, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm. Es deixaran 

caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de la biga armada, per a clavar-hi els pals a 

través d’aquests. Es disposaran junts transversals de formigonat a intervals de 12 m, en 

correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es rebliran amb sorra amb una capa 

superior impermeabilitzant. 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat al pal (120 

mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest forat es podrà fer per perforació en 

massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de formigó HA-25, de 50 cm de cantell, 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 78  

 

en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els forats es rebliran amb sorra amb una capa 

superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà el forat amb formigó. 

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 

murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat 

al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 

sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per 

una pletina soldada, amb quatre forats. El peu es subjectarà, mitjançant quatre femelles M16, a 

quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 kN amb forats de 200 mm de 

longitud mínima. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat col·locats en 

formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o per expansió. 

Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga paredera 

de formigó HA-25, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, per a 

allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que el paràgraf anterior. 

2.8.4. Barrera de seguretat metàl·lica. 

Els materials emprats a les barreres de seguretat metàl·liques de perfil tipus de doble onda, han de 

complir les prescripcions de les normes UNE- 315 121 i UNE-135 122. 

L’acer emprat serà de les característiques marcades a la norma UNE–EN-10 025 per al tipus S 

235 JR, de gruix nominal tres mil·límetres (3 mm) amb tolerància de ±0,1 mm. Per assegurar 

l’aptitud al galvanitzat en calent, els continguts de silici i fòsfor deuran complir: 

- Si ≤ 0,03 

- Si+2,5*P ≤ 0,09% 

El galvanitzat en calen serà fet dins d’un bany de zenc de contingut mínim en metall del 99%, i 

haurà d’aconseguir-se un gruix de recobriment de 70 µm (cinc-cents grams per metre quadrat (500 

g/m2)) per cada cara. 

2.8.4.1. Gruix de les barreres, pals i separadors. 

2.8.4.2. Informe sobre els assaigs d’identificació. 

El laboratori acreditat que hagi realitzat els assaigs d’identificació, remetrà al director d’Obra un 

Informe on faci constar: 

- Data dels assaigs. 

- Nom del fabricant i planta de procedència dels materials assajats. 

- Elecció de les mostres de peces. 

- Certificat amb els resultats dels assaigs.  
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2.8.5. Barrera de seguretat de formigó (new jersey). 

2.8.5.1. Definició. 

La barrera de seguretat rígida tipus New Jersey és un dispositiu que no permet l'absorció de part 

de l'energia cinètica de l'impacte per la seva pròpia deformació. Per tant, no necessita preveure's 

un espai darrere de la barrera per a la possible deformació d'aquesta, com en el cas de barreres 

de seguretat metàl·liques tipus doble ona. 

El perfil transversal de la barrera és l'encarregat de canalitzar al vehicle que topi amb ella, i 

dissipar part de la seva energia cinètica per fregament entre vehicle i barrera. 

Es col·locarà en els llocs indicats en els plànols, a més d'en aquells llocs que indiqui el Director 

d’Obra. 

2.8.5.2. Materials. 

Els materials especificats en aquest apartat s'empraran per als elements definits en les normes 

UNEIX 135 111 i UNEIX 135 112. 

En barreres de seguretat de formigó s'emprarà un material amb una resistència característica 

superior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa), d'acord amb la vigent “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE-98)”, o normativa que la substitueixi. 

En barreres de seguretat de formigó amb encofrat perdut, el formigó de farciment haurà de tenir 

una resistència característica superior a vint megapascals (20 MPa). 

Per a la fabricació del formigó s'utilitzaran ciments del tipus I o II, en totes les seves classes 

definides en la norma UNEIX 80 301. 

La grandària màxima d'àrid serà de vint mil·límetres (20 mm) i complirà amb les prescripcions 

tècniques indicades en l'article 7 de la vigent “Instrucción de hormigón estructural (EHE-98)”, o 

normativa que la substitueixi. 

Si s'utilitzen additius, l'ús dels quals estigui permès, hauran complir les prescripcions indicades en 

la norma UNEIX 83 200. 

Les armadures hauran de complir les especificacions que recull l'article 9.3 de la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-98)”, o normativa que la substitueixi. 

Els elements constituents de les barreres de seguretat de formigó disposaran preferiblement el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” de AENOR). 

Podran utilitzar-se elements constituents de les barreres de seguretat de formigó importats d'altres 

Estats membres de la Unió Europea o que siguin part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, 

sempre que les diferents partides fossin identificables. Es tindran en compte els resultats dels 

assaigs realitzats per un laboratori oficialment reconegut per l'Administració competent en els citats 

Estats, efectuant-se, únicament aquells assaigs que siguin precisos per a completar les 

prescripcions tècniques especificades en el present apartat. 
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Per als elements constituents de les barreres de seguretat de formigó que no posseeixin el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” de AENOR), les seves 

característiques tècniques seran les especificades en les normes UNEIX 135 111, UNEIX 135 112, 

UNEIX 135 121, UNEIX 135 122, havent de presentar per a l'acceptació per part del Director 

d’Obra un certificat, emès per un laboratori acreditat, on figurin les característiques dels elements 

constituents de les barreres de seguretat de formigó objecte del projecte. 

En cap cas podran ser acceptats elements constituents de les barreres de seguretat de formigó en 

els que les freqüències dels assaigs, realitzats per un laboratori acreditat, per a la comprovació de 

les característiques especificades en el present apartat, siguin inferiors a les exigides per a 

disposar del corresponent document acreditatiu de certificació. La garantia de qualitat dels 

elements constituents de les barreres de seguretat de formigó serà exigible en qualsevol 

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

2.8.6. Abalisament. 

2.8.6.1. Captafars horitzontals (ulls de gat) 

Definició 

Es defineixen com captafars els elements retrorreflectants adherits al paviment, que tenen per 

missió guiar a l’usuari en condicions difícils de visibilitat. Consta dels següents elements: 

- Suport plàstic 

- Element reflectant 

- Adhesiu 

Materials 

- Suport plàstic 

El suport plàstic que conté els elements reflectants i que forma el cos del captafar, serà un 

paral·lelepípede de cantons arrodonits de cent por cent mil·límetres (100 x 100 mm) de base 

inferior i entre diset i dinou mil·límetres d’alçada (17 a 19 mm), podent variar la base superior 

segons el model, entre vuitanta per quaranta-sis mil·límetres (80 x 46 mm) i setanta-cinc per 

setanta-cinc mil·límetres (75 x 75 mm). Seran resistents a l’impacte, a la intempèrie i als 

combustibles. 

Les característiques que ha de complir el material són les següents: 

Físiques: 

- Contracció en motlles (%):  0,4 a 0,6  

- Pes específic (g/ml): 1,04 a 1,07 

- Volum específic aparent (granza) (l/kg):  1,7 a 1,8  

- Absorció d’humitat (%):  0,3 a 0,5  

- Constant dielèctrica a 104Hz (-):  2,9 a 3,0  
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- Rigidesa dielèctrica (Kv/mm): 14 a 16   

- Resistivitat volumètrica (ohm x cm):  1013 a 1014 

Mecàniques: 

- Resistència a la tracció (kgf/cm2): 

- fins al límit elàstic: 395 

- fins al trencament: 495 

- Allargament (%): 

- fins al límit elàstic: 2,6 

- fins al trencament: 18,0 

- Mòdul de tracció  (kgf/cm2): 27,500 

- Mòdul de flexió (kgf/cm2): 28,000 

- Resistència a l’impacte Izod. (prov de 12,7 x 12,7 mm): 

- * a 23 °C: 8,7 

- * a –20 °C: 5,5 

Tèrmiques: 

- Temperatura de distorsió sota càrrega de (18,3 Kg/cm2 en proveta de 12,7 x 12,7 mm) 

(°C) 

- Proveta recuita 96 

- Proveta no recuita 88 

- Temperatura Vicat 5 kgf met. B (°C) 97 

- Viscositat aparent a 200°C, 3000 seg (Poise x 103) 1,8 

- Fluïdesa (220 °C, 10 kg)   (gr/10 min) 12,0 

- Coeficient de dilatació lineal  (cm/cm/°C) 7,5 x 10-5 

Element reflectant (ulls de gat) 

L’element reflectant pot ser de dos sistemes diferents: un primer sistema està format per esferes 

de vidre embotides parcialment en el plàstic; el seu funcionament davant la llum és anàleg al de 

les microesferes de les marques vials; un altre sistema està constituït per prismes de reflexió total 

adossats per una aresta. 

Ambdós sistemes estaran constituïts per elements de vidre exempt de plom amb un índex de 

refracció d’un amb nou (1,9), i estaran col·locats en una de les cares laterals normals a l’eix de la 

via (sempre la cara enfrontada al sentit d’avanç dels vehicles). 

En qualsevol cas, el material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes al 

paviment i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum curta d’un 

vehicle lleuger des d’una distància de vint metres (20 m), des de la primera s’apreciïn de manera 

raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

Adhesiu 
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L'adhesiu estarà format per un sistema de dos components, a base de mescles de resines amb els 

seus corresponents enduridors, flexibilitzants i diluents. Un cop barrejats els dos components s´ha 

d’aplicar la barreja quasi immediatament. 

2.8.6.2. Captafars a barreres de seguretat 

El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l’alçada que han de quedar 

sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les unes de les altres, enfocant-les amb la llum 

curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s’apreciïn de 

manera raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. En qualsevol cas 

se’ls hi exigirà lo prescrit a la Norma UNE 135 330 per a làmines retroreflectants de senyals 

verticals en quant a coeficient de retroreflexió, factor de luminància i coordenades cromàtiques. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats 

(50-60 cm2). 

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per 

cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts aquests, la reflectància del captafar es 

redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora 

que realitzi el muntatge es compromet a reposar-les. 

Es prendran una sèrie de mostres escollides a l’atzar, de cada partida, amb part de la qual es 

faran proves d’envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica salina i altres proves, els resultats de les 

quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material. 

La resta de mostres s’emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades 

al laboratori oficial amb respecte a les unitats col·locades a la via de circulació per al control de la 

garantia. 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de 

l'Enginyer Director. 

2.8.6.3. Fites d’aresta 

Definició 

Es defineixen com fites d’aresta els pals dotats d’elements reflexius que es col·loquen a intervals 

regulars a ambdós costats de la plataforma d’una via per assenyalar el seu extrem. 

Compliran l’establert en la O.C. 309/90, de 15 de gener, així com en la norma UNE 135362:1994 

EX. 

Classificació i tipus 

Existeixen dos tipus de fites fonamentalment diferents: 

- Tipus I.- Fites per a carreteres convencionals de calçada única. 

- Tipus II.- Fites per a carreteres de calçades separades. 
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De cada un d’aquests dos tipus de fites existeixen diverses variants en funció de l’ancoratge. 

Cada tipus de fita ve definida per una secció diferent. 

El Tipus I té una secció en forma de "A", amb els costats iguals, de dotze (12) centímetres de 

longitud. L’angle format per els costats de la "A" és de trenta (30) graus sexagesimals. 

La fita Tipus II té una secció formada per dos línies paral·leles unides en els seus extrems per dos 

semicircumferències. Les dimensions exteriors són de dotze (12) centímetres de longitud i trenta-

dos mil·límetres (32 mm) d’amplada. 

Com l’alçada de la fita sobre el paviment té que ser sempre cent cinc centímetres (105 cm), la 

seva longitud dependrà del lloc de l’ancoratge. 

Si l’ancoratge s’efectua en terra haurà d’encastar-se no menys de cinquanta centímetres (50 cm). 

Si l’ancoratge s’efectua sobre roca, formigó o un altre material de característiques semblants, la 

fita s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica galvanitzada que garanteixi la seva immobilitat. 

Si l’ancoratge s’efectua sobre barrera metàl·lica, la fita s’assegurarà mitjançant una peça metàl·lica 

en el seu extrem inferior. 

Si la fita s’ancora a qualsevol altre element (murs, barreres rígides, etc.) disposarà d’una peça de 

fixació apropiada. 

Materials 

Pals.- Es compondrà d’una mescla homogènia d’homopolímers de clorur de vinil, exempts de 

plastificants i amb les addiccions necessàries per a la seva estabilització davant l’acció dels raigs 

ultraviolats. 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa el material base tindrà un contingut mínim de biòxid 

de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de P.V.C.. 

En la part posterior de la fita s’inscriurà D.O.P.U., així com la referència del fabricant i el mes i any de 

la fabricació. 

Els pals tindran una perforació per al drenatge en la cara posterior. 

Franja negra.- La franja negra de la fita es realitzarà mitjançant una làmina adherida de vinil 

pigmentat, flexible i resistent, revestida amb un adhesiu sensible a la pressió per sobre de quatre 

graus (4º C), protegit per un suport tractat fàcilment removible sense tenir que emprar aigua o 

dissolvent. 

La làmina haurà de ser suficientment opaca per ocultar completament el contrast d’una llegenda 

en negre sobre fons blanc, i tenir l’adherència adequada per evitar l'aixecament dels seus extrems 

i els danys a causa del fred. No haurà d’encongir més de quatre dècimes de mil·límetre (0,4 mm), i 

haurà de suportar la intempèrie durant un mínim de deu anys (10) sense deterioraments tals com 

esquerdes, formació d’escames, de laminació o pèrdua d’adherència. 
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Sobre les bandes negres es col·locaran els dispositius reflectants compostos per una làmina 

reflexiva d’alta intensitat. 

Els dispositius reflectants son de color groc en l’extrem dret, i té una forma rectangular de cent 

vuitanta mil·límetres (180 mm) d’alt per cinquanta mil·límetres (50 mm) d’ample. Aquest rectangle 

es col·loca centrat en la cara de la fita i en la làmina negra. 

Els dispositius reflectants són de color blanc en l’extrem esquerra, i es composen cadascun de dos 

cercles de  seixanta mil·límetres (60 mm) de diàmetre. Aquests cercles es col·loquen sobre la 

banda negra, centrats en la cara de la fita; els seus centres formen una línia vertical (paral·lela a la 

generatriu) i es troben separats a una distància de cent cinquanta mil·límetres (150 mm). 

Hectòmetre.- El número que representa l’hectòmetre serà del mateix material que la franja negra, i 

es col·locarà en la cara vista de la fita a set cents mil·límetres (700 mm) del seu extrem inferior, i 

estarà inscrit en un rectangle (representat en els Plànols) de setanta cinc per quaranta mil·límetres 

(75 x 40 mm). 

2.8.6.4. Fites hectomètriques, kilomètriques i miriamètriques 

Les obres consistiran en la instal·lació de senyals de fites hectomètriques, kilomètriques i 

miriamètriques en les carreteres mitjançant l’encastament dels pals en un petit dau de formigó que 

omple un forat excavat en el terreny al costat de l’extrem exterior de la cuneta o en el terraplè, en tots 

els punts kilomètrics, excepte els acabats en 0. Seran de placa metàl·lica d’iguals característiques que 

les emprades en senyalització vertical. 

En els punts kilomètrics acabats en 0, (miriamètrics) s’instal·laran a ambdós costats de la calçada les 

fites miriamètriques definides en els plànols, que es cargolaran directament sobre la base d’ancoratge 

embeguda en un massís de formigó que omple un forat excavat en el terreny al costat de l'extrem 

exterior de la cuneta o en el terraplè. 

Els senyals de fites kilomètriques es fabricaran amb xapa d’acer d'1,8 mm de gruix, (tolerància + 0,2 

mm, - 0 mm) galvanitzada en continu pel procediment Sendzimir. 

Les fites miriamètriques es fabricaran amb xapa d’acer de 2 mm de gruix (tolerància + 0,5 mm, -0 

mm), galvanitzada en continu per el procediment Sendzimir. 

Les pintures que s’apliquen sobre les fites seran dels colors: blanc (B-118); vermell (B-203); gris 

blavós clar (B-178), blau i negre (B-102) d’acord amb la NORMA UNE 48.103. 

La dotació de zenc en la galvanització complirà les exigències assenyalades a l’article 701 del PG3 i 

concordants d’aquest Plec per a la senyalització vertical. 

Aquestes pintures i les que s’utilitzen per tractaments previs, compliran  l’indicat en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per obres de carreteres i ponts (P.G. 3/75) i en aquest Plec per a la 

senyalització vertical. 

- El material reflexiu vermell, blau i blanc que s’utilitzi en la fabricació de fites kilomètriques i 
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miriamètriques, haurà de complir l’especificat en aquest Plec per a la senyalització vertical, 

essent del tipus termo-adhesiu que es col·loquen mitjançant l’acció de la calor per les fites 

quilomètriques i d’adhesiu viu  per les fites miriamètriques. 

- Els pals i peces d’ancoratge que s’utilitzin per a la subjecció dels senyals de  les fites 

kilomètriques, seran de perfil rectangular de 80/40/2 mm i hauran d’estar galvanitzats 

mitjançant  l’immersió en bany de zenc fos d’acord amb el Plec corresponent inclòs en el P.G. 

3/75 i l’indicat en aquest plec per a la senyalització vertical. 

- Els angulars i perns d’ancoratge utilitzats per a sustentar les fites miriamètriques seran 

galvanitzats mitjançant la immersió en bany de zenc fos d’acord amb el Plec corresponent 

inclòs en el P.G. 3/75 i l’indicat en aquest Plec per a la senyalització vertical. 

- El dau de cimentació serà cúbic de 0,60 m de costat de formigó HM-20/P. 

- Els cargols seran cadmiats i les arandelles de plàstic. 

Pel que no està indicat en aquest Plec serviran de referència les normes UNE. 

2.8.6.5. Fites de vèrtex 

Definició 

Aquest apartat té per objecte definir les característiques que han de complir les fites de vèrtex, 

utilitzades en el balisament de les carreteres, i descriure els mètodes d’assaig que permeten 

verificar aquestes característiques. El present article es d’aplicació a les fites de vèrtex que estan 

fabricades amb material polimèric. 

La fita de vèrtex és un element de balisament en forma semicilíndrica en la cara frontal, provist de 

triangles simètricament oposats de material retrorreflectant indicant una divergència. 

Les fites es col·loquen sobre el paviment fixats amb resina epoxi de dos components i alt poder 

d'adherència o algun altre sistema mecànic que compleixi les exigències de seguretat d’aquest plec. 

Pel que no està indicat en aquest Plec s’agafarà com referència la norma UNE 135360:1994 EX. 

Característiques 

- Materials 

Els materials utilitzats en la fabricació de les fites de vèrtex seran d’origen polimèric i compatibles 

entre ells. 

Es fabrica en material plàstic flexible amb additius estabilitzadors a UV complint la norma BS 873: 

Part 8: 1985. 

- Característiques geomètriques 

La fita de vèrtex per abalisament de divergències, és un dispositiu amb forma de semicilíndric en la 

cara frontal, conté dos triangles isòsceles oposats per les seves bases suggerint amb els seus vèrtexs 

les dos direccions divergents de circulació i rematat en la part superior per arestes paral·leles al costat 

superior dels triangles. Aquests triangles poden estar inserits en la mateixa superfície semicilíndrica, o 
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en una superfície paral·lela lleugerament deprimida respecte a la primera amb una depressió màxima 

de 1 cm de la cara frontal. 

El cos de la fita serà sempre de color verd i estarà recobert de material retroreflectant verd. Els 

triangles isòsceles han de ser sempre de material retroreflectant blanc. 

- Color i factor de lluminància 

La determinació de les coordenades cromàtiques i el factor de lluminància es realitzarà segons 

s’indica en els mètodes d’assaig, complint-se: 

- Cos de la fita de vèrtex:El color verd emprat pel cos de la fita de vèrtex tindrà unes 

coordenades cromàtiques (x, y) que hauran d’estar dins dels límits definits pels quatre 

vèrtexs de la CIE (Comissión International de l'Eclairage) i especificats en la Taula I. En 

aquesta taula s’inclouen, així mateix, els valors mínims del factor de luminància (β). 

-  Materials retrorreflectants: Els materials retrorreflectants de les fites de vèrtex han de ser, 

com a mínim, el blanc de nivell 2 i el verd de nivell 1, segons UNE 135 330. Les 

coordenades cromàtiques (x, y) d’aquests colors hauran d’estar dins dels límits definits 

pels quatre vèrtexs de la CIE i especificats en la Taula II. En aquesta taula s’inclouen, així 

mateix, els valors mínims del factor de lluminància (β), per a cada un dels colors. 

2.8.6.6.  reflectància dels elements de abalisament 

Els nivells de reflectància per a les fites i balises seran els següents: 

TIPUS DE BALISA 

ENTORN D’UBICACIÓ DE LA SENYAL O CARTELL 

Zona 

periurbana 

(travessies, 

circunvalacions

) 

Autopista i vies 

preferents 

(d’una o dues 

calçades) 

Carretera convencional 

Principal No principal 

Captafars Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Fites kilomètriques Nivell 2 Nivell 2 Nivell 1 Nivell 1 

Fites d’aresta 

Fites de vèrtex 
Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) Nivell 2 (*) 

Nota: (*) Es recomana utilitzar un nivell superior on la il.luminació ambient dificulti la percepció de la senyal o cartell, i en 

llocs d’elevada prillositat o entorns complexes (interseccions, glorietes, etc...) 

2.9. Materials diversos. 

2.9.1. Fustes per a encofrats. 

Les fustes per a encofrats acompliran allò establert a la Norma EME-NTE i estarà ben dessecada 

a l'aire, sense presentar senyals de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 
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2.9.2. Grava-ciment per a trasdós d’estreps d’obres de fàbrica. 

2.9.2.1. Definició 

S’anomena grava-ciment a la mescla homogènia d’àrids, ciment, aigua i eventualment addicions 

que, convenientment compactada, s’utilitza en la construcció de ferms de carreteres i en el trasdós 

d’obres de fàbrica. 

2.9.2.2. Materials 

Ciment 

Podran utilitzar-se els tipus següents: Portland, Portland amb addicions actives, Siderúrgic, 

Puzolànic, Compost i ciments amb propietats addicionals. 

No s’utilitzaran ciments de categoria superior a 350. 

Àrids 

- Condicions generals 

Seran àrids naturals o procedents de l’esmicolament i trituració de pedra de cantera o grava 

natural. Seran nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o 

altres materials estranys. 

- Composició granulomètrica 

La corba granulomètrica estarà compresa, en general, dins dels límits indicats en el següent 

quadre: 

Sedassos i tamisos UNE 
C.P.A. (%) 

GC 1 GC 2 

40 

25 

20 

10 

5 

2 

0,40 

0,080 

--- 

100 

70-100 

50-80 

35-60 

25-45 

10-24 

1-8 

100 

75-100 

65-90 

40-70 

30-55 

22-42 

10-22 

1-8 

- Cares de fractura 

Els àrids a emprar en graves-ciment hauran de contenir, com a mínim, un cinquanta per cent 

(50%), en pes, de la fracció retinguda pel tamís 5 UNE, d’elements esmicolats que presentin dues 

(2) cares o més de fractura. 

- Qualitat 

El coeficient de desgast, amidat per l’assaig de Los Àngeles, segons la Norma NLT-149-172, serà 

inferior a trenta (30). 
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- Plasticitat 

Els àrids seran no plàstics. 

En tots els casos l’equivalent de sorra serà superior a trenta (EA > 30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes NLT-105-72, NLT-106/72 i NLT-

113/72. 

- Contingut de matèria orgànica i altres substàncies perjudicials 

No s’utilitzaran aquells materials que presentin una proporció de matèria orgànica, expressada en 

àcid tànic, superior al cinc per deu mil (0,05%), d’acord amb la Norma UNE-7082. 

La proporció de terrossos d’argila on excedirà del dos per cent (2%), en pes, segons la Norma 

UNE 7133. 

La proporció de sulfats, expressada en SO3 i determinada segons la Norma NLT-120/72, serà 

inferior al mig per cent (0,5%, en pes. 

- Aigua 

Serà d’aplicació tot el que estableix l’article 280 del PG3. 

- Addicions 

L’ús d’addicions estarà condicionat a l’aprovació del Director de les obres. 

2.9.2.3. Tipus i composició de la mescla. 

El contingut màxim de ciment, en pes, respecte del total dels àrids, serà del quatre per cent (4%) 

en qualsevol cas. 

La resistència a compressió als set dies (7 d), de les provetes fabricades en obra amb motlle i 

compactació del Proctor Modificat, segons la Norma NLT-108-72, o d’acord amb la Norma NLT-

310/75, no serà inferior a trenta-cinc quilograms força per centímetre quadrats (35 kgf/cm2) per a 

capes de base de trànsit pesat o mig, o a trenta quilograms força per centímetre quadrats (30 

kgf/cm2) en els casos restants. Aquestes resistències es refereixen al cas de que el ciment emprat 

sigui portland; quan s’utilitzi un altre tipus de ciment el Director haurà d’indicar la resistència a 

exigir. 

2.9.3. Suports de material electromèric. 

Es defineixen així els aparells de recolzament constituïts per capes alternatives de material 

elastomèric i acer, capaços d'absorbir les deformacions i girs imposats per l'estructura que 

suporten. 

Els suports emprats en aquest projecte són encerclats, variant les seves formes i dimensions 

segons els esforços que han de transmetre, tal i com apareix als plànols. 
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El material elastomèric estarà constituït per cautxú clorat completament sintètic (cloroprè, neoprè), 

les característiques del qual hauran d'acomplir les especificacions següents: 

- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3. 

- Resistència mínima a tracció 17 N/mm2. 

- Allargament en trencament 350 %. 

Les variacions màximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta 

(70) hores i a cent (100) graus centígrads són les següents: 

- Canvi en duresa Shore a +10º. 

- Canvi en resistència a tracció +-15ºC. 

- Canvi en allargament –40ºC. 

- Deformació remanent 35 %. 

El mòdul de deformació transversal no serà inferior a onze newtons per mil·límetre quadrat (11 

N/mm²). 

Les plaques d'acer emprades als cèrcols tindran un límit elàstic mínim de dos-cents quaranta 

newtons per mil·límetre quadrat (240 N/mm²) i una càrrega en trencament mínim de quatre-cents 

vint newtons per mil·límetre quadrat (420 N/mm²). La càrrega tangencial mínima capaç de resistir 

la unió al material elastomèric serà en servei de vuit newtons per mil·límetre quadrat (8 N/mm²), 

essent la deformació tangencial corresponent de set dècimes (0,7). 

2.9.4. Materials per a impermeabilització de tauler. 

Els materials que s’empraran per a la impermeabilització de taulers de pont i de paraments de 

murs seran: 

Pintura de dos componentsa base de resines epoxi i alquitrà d’hulla, amb càrregeus minerals i alt 

contingut en sòlids: 

- Color: Negre 

- Densitat: 1,76 kg/l aprox. 

- Sòlids en volum: 78 % 

- Adherència a formigó: > 30 kg/cm2 

- Resistència a temperatures:  

- Calor sec fins 100ºC 

-  Calor humit fins 60ºC 

- Dissolvent a base d’hidrocarburs aromàtics. 

- Sorra silícia de granulometría 0,4-1 mm, per a cubrir en fresc la membrana d’alquitrà-

epoxi, com a capa de protecció i millora de la unió amb la capa de trànsit. 

2.9.5. Barana metàl·lica. 

La barana de protecció acomplirà amb allò especificat a la norma tecnològica de l'edificació NTE-

FDB, "Baranes". 
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Els perfils constitutius de la barana d'acer acompliran les prescripcions establertes als articles 250 i 

251 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals PG-3. 

Com a sistema de protecció s'emprarà el galvanitzat. L'acabat final serà de dues mans de pintura 

del color indicat als plànols, o en el seu defecte el que indiqui el Director de l’Obra. 

2.9.6. Imposta. 

Les impostes de formigó ‘in situ’ tindran les dimensions indicades als plànols i s’executaran amb el 

tipus de formigó que s’indica en els plànols, i compliràn per tant, amb el que s’especifica al capítol 

de formigons del present plec de prescripcions particulars. 

Les impostes METÀL·LIQUES tindran les dimensions indicades als plànols. Les xapes que 

constitueixen les impostes compliran les prescripcions establertes als articles 250 i 251 del PG-3. 

Com a sistema de protecció s’emprarà el galvanitzat. L’acabat final es farà amb dues capes de 

pintura del color que indiqui el Director de l’Obra. El pintat de la xapa cumplirà amb lo especificat al 

capítol de pintures per a perfils metàl·lics del present plec de prescripcions. 

2.9.7. Poliestirè expandit. 

Les planxes de poliestirè expandit hauran d'acomplir les especificacions de l'article 287 del PG-3. 

2.9.8. Tanca exterior. 

- Pals: 

Els pals i tornapuntes seran de perfil tubular galvanitzat de 2,45 m. de longitud. 

La part superior dels pals anirà proveïda d'un tap de tancament hermètic i la inferior estarà oberta 

perquè quedin ben subjectes en el formigó d'encastament. 

- Enreixat: 

Estarà constituït per una malla nuada triplement galvanitzada, rectangular de 15 cm d'’amplada i 

variant gradualment de 5 cm a la part inferior a 15 en la part superior, composta per un mínim de 

24 filferros horitzontals. 

- Accessoris: 

Les pletines, cargols i volanderes seran galvanitzats. 

Cada 500 m aproximadament es disposarà una porta. Així mateix es diposaran dispositius que 

permetin la sortida de petits vertebrats. 

- Formigó en fonaments: Serà del tipus HM-20. 

- Assaigs: Els assaigs a realitzar seran els que cregui oportuns el Director de l'obra, per 

assegurar-se la bona qualitat dels materials a emprar en les tanques de tancament. 
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2.10. Plantacions i hidrosembres 

2.10.1. Condicions Generals 

2.10.1.1. Procedència dels materials 

El Contractista proposarà al Director Ambiental de l'Obra amb temps suficient, en cap cas inferior a 

30 dies, les procedències dels materials que es proposi utilitzar, aportant quan ho sol·liciti el 

Director, les mostres i/o dades necessàries per tal de decidir la seva acceptació. 

En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials la procedència dels quals no hagi 

estat aprovada plenament pel Director. 

La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de les 

especificacions prescrites. 

2.10.1.2. Examen i acceptació 

Els materials que es proposin pel seu ús en les obres han d'ajustar-se a les especificacions del 

Plec de Prescripcions Tècniques i a la descripció feta en la Memòria o en els Plànols. 

La Direcció Ambiental d'Obra haurà d'examinar i acceptar aquests materials, si bé l'acceptació del 

principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l'absència de defectes de qualitat o 

d'uniformitat considerats en el conjunt de l'obra. 

En el cas del subministrament de planta, només es recepcionarà la planta viva. 

L'acceptació o el refús dels materials correspon a la Direcció Ambiental  d'Obra, que establirà els 

seus criteris d'acord amb les normes i els fins del Projecte. Quan els material no siguin de la 

qualitat prescrita en el Plec o no tinguin la preparació que se’ls exigeix, o quan encara que faltin 

prescripcions específiques en el Plec es reconegui que no són apropiats per a la seva finalitat, la 

Direcció Ambiental de les obres podrà donar ordre a l'adjudicatari per a que, al seu càrrec, els 

canviï per uns altres que hauran de satisfer les condicions establertes. Els materials rebutjats 

seran retirats ràpidament de l'obra, excepte si tenen una autorització de la Direcció Ambiental 

d'Obra. 

2.10.1.3. Emmagatzematge 

Els materials s'emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que quedi assegurada la seva 

idoneïtat per al seu ús i sigui possible una inspecció en qualsevol moment. 

Les plantes podran ser inspeccionades en els vivers on es trobin en qualsevol moment que ho 

consideri apropiat la Direcció d'Obra. 

2.10.1.4. Inspeccions i Assaigs 

El Contractista haurà de permetre a la Direcció Ambiental d'Obra i als seus delegats l'accés als 

vivers, tallers, magatzems, fàbriques, etc. .., on es trobin els materials i la realització de totes les 

proves que la Direcció d'Obra consideri necessàries. 
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Els assaigs i proves, tan de materials com d'unitats d'obra, seran realitzats per laboratoris 

especialitzats en la matèria, que en cada cas seran designats per la Direcció Ambiental d'Obra. 

Els assaigs o reconeixements verificats durant l'execució dels treballs no tenen un altre caràcter 

que el de simples antecedents per a la recepció. No atenua l'obligació de sanejar o reposar que el 

Contractista contrau, si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables parcialment o temporal, 

en l'acte del reconeixement final i proves de recepció. 

2.10.1.5. Substitucions 

Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material, cal per escrit, 

autorització de la Direcció Ambiental de l'Obra, especificant les causes que fan necessària la 

substitució. La Direcció Ambiental d'Obra haurà de contestar, també per escrit, i determinarà, en 

cas de substitució justificada, quins nous materials han de reemplaçar als no disponibles, complint 

anàloga funció i mantenint indemne l'essència del Projecte. 

En el cas de vegetals, les espècies que es triïn hauran de pertànyer a la mateixa classe que les 

substituïdes i reuniran les condicions necessàries d'adequació al medi i a la funció prevista. 

2.10.1.6. Preparació i transport de la planta a l’obra 

La preparació de la planta pel seu transport al lloc de la plantació, es realitzarà d'acord amb les 

exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport escollit de forma que no quedin 

alterades les seves característiques, ni pateixi deteriorament del seu port, grandària o aspecte.  

Es tindrà en compte no produir ferides als troncs, protegir les guies i els sistema radical. Per les 

espècies trasplantades a arrel nua es protegirà la zona radicular amb el material orgànic adequat. 

Les plantes en contenidor es disposaran de forma que el contenidor quedi fix i les plantes 

suficientment separades unes de les altres, per tal de que no es produeixin lesions. 

Els arbres amb pa de terra es prepararan de manera que aquest arribi complert al lloc de la 

plantació, i no presenti trencaments ni esquerdes, constituint un tot compacte. 

El transport es realitzarà en les millors condicions (vehicle tancat, en caixes adaptades als 

contenidors...) i s'organitzarà de manera que sigui el més ràpid possible, prenent les mesures 

oportunes davant els agents atmosfèrics. 

El període màxim entre la càrrega en viver i l'estoc de les plantes en contenidor serà de 24 hores. 

Caldrà regar les plantes amb abundància el mateix dia o el dia abans de la recepció a l'obra. 

2.10.1.7. Materials fora d’especificació 

Els materials no inclosos en el Plec seran de primera qualitat, havent de presentar el Contractista, 

per a aconseguir l'aprovació de la Direcció Ambiental de les Obres, els catàlegs, mostres, informes 

i certificats que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera suficient, podran exigir-se els 

assaigs oportuns en els materials a fer servir, per tal d'identificar la qualitat dels mateixos. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 93  

 

La Direcció Ambiental d'Obra podrà refusar aquells materials que no reuneixin segons el seu 

judici, la qualitat i condicions per a la finalitat a la qual han de ser destinats. 

2.10.1.8. Materials en instal·lacions auxiliars 

Tots els materials que faci servir el Contractista en instal·lacions i obres que parcialment fossin 

susceptibles de formar part de les obres de manera provisional o definitiva, compliran les 

especificacions del Plec, incloent el referent a l'execució de les obres. 

2.10.1.9. Responsabilitat del contractista 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista sobre la qualitat d'aquests, 

que durarà fins que es rebin definitivament les obres en que s'hagin emprat, excepte pel que fa a 

vicis ocults. 

El Contractista està obligat al compliment de totes aquelles Instruccions, Plecs o Normes de tota 

mena que estiguin promulgades per l'Administració i que tinguin aplicació en els treballs a realitzar, 

quedant a la decisió del Director de l'obra, dirimir qualsevol discrepància que pogués existir entre 

ells i l'establert en el Plec. 

2.10.2. Materials per al tractament de terres vegetals. 

2.10.2.1. Terra vegetal. 

La Direcció Ambiental d'Obra indicarà els amassos de terra vegetal de major qualitat i que hauran 

d'emprar-se en la restauració de talussos. 

Les qualitats actuals d'aquestes terres queden fixades pels anàlisi de sòls realitzats i que es 

donaran a coneixer al Contractista, juntament amb l'especificació de les esmenes orgàniques 

necessàries. 

S’entén per terra vegetal a la barreja de sorra, llim, argila i matèria orgànica junt amb els 

microorganismes corresponents. 

Els cànons d'acceptació que s'han considerat, són els següents: 

Composició granulomètrica de la terra fina 

Sorra 60 - 70 % 

Llim i argila 10 - 20 % 

Humus 04 - 10 % 

Aquets percentatges corresponen a una terra franca bastant sorrenca. Índex de Plasticitat < 8. 

 

GRANULOMETRIA: Cap element superior a 1 cm de diàmetre. El 20 - 25% dels 

materials han d'estar compresos entre 2 - 10 mm de diàmetre. 

COMPOSICIó QUÍMICA, percentatges mínims: 

Nitrogen 1,0 ‰ 

Llim i argila 0,3 ‰ 
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Humus 0,1 ‰ 

El ph haurà D’ESSER lleugerement àcid (6,2-7,0), que es l'òptim per a que es desenvolupin les 

bactèries i fongs fertilitzants. 

Es prepara barrejant intensament amb fems i adobs químics en les quantitats referides. 

2.10.2.2. Adobs orgànics 

Es defineixen com adobs orgànics les substàncies orgàniques la descomposició de les quals, 

provocada per microorganismes del sòl, resulta un aportament d'humus i una millora en la textura i 

estructura del sòl. 

Tots aquests adobs estaran raonablement exents d'elements extranys i, singularment, de vidres, 

de plàstics i de llavors de males herbes alienes a la zona del projecte. 

S'evitarà, en tot cas, l'ús de fems de palla o poc fets. 

Es considera com adob orgànic a emprar en la present obra el fem d'ovella; només amb 

l'autorització escrita de la Direcció Ambiental d'Obra podrà utilitzar-se un altre dels descrits a 

continuació. 

Fems 

És el conjunt de defecacions sólides i líquides del bestià, barrejat amb la palla component del llit, 

que han sofert un procés de fermentació natural superior a un any de duració, i que presenta un 

aspecte de massa humida i fosca, sense que es manifesti cap vestigi dels materials d'origen. 

Serà condició indispensable que el fem hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbica, 

amb una temperatura interna sempre inferior a 45 ºC i superior a 25 ºC. 

La composició mitjana del fem, amb un error inferior al 10%, serà de: 

Nitrogen  00,65 % 

Fosfòric  00,40 % 

Potasa  00,70 % 

Rendiment en humus  10,00 % 

La densitat mitja del fem serà com a mínim de 650 kg/m3. La proporció de matèria seca estarà 

compresa entre el 23 i el 33%. 

No s'admetrà que el fem que no s’hagi barrejat o extès en el sòl, s'exposi directament als agents 

atmosfèrics més de 24 hores, des del seu transport a peu d'obra. 

Compost 

Procedent de la fermentació de restes vegetals durant un temps no inferior a un any, o del 

tractament industrial de les brosses de població. El seu contingut en matèria orgànica serà 

superior al 40% i en matèria orgànica oxidable al 20%. 

Humus 
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Procedent de fem o de compost. Serà de color molt fosc, pulverulent i solt, untós al tacte, i amb el 

grau d'humitat necessari per a facilitar la seva distribució i evitar apilotonaments. El seu contingut 

en nitrogen serà aproximadament del 14%. 

Adobs minerals 

Es defineixen com adobs minerals els productes que proporcionen al sòl un o més elements 

fertilitzans. Hauran d'ajustar-se amb tot a la legislació vigent (O.M. de 20 de juny de 1950 i de 19 

de juliol de1955 i qualsevol altres que poguesin dictar-se posteriorment). 

Els adobs inorgànics que es fan servir hauran de provenir de firmes reconegudes i amb prestigi 

dins del ram i es presentaran convenientment dins de sacs i precintats. 

Qualsevol adob que es pretengui fer servir haura de ser prèviament aprovat i autoritzat per la 

Direcció Facultativa. Els adobs mineral que es podran fer servir seran: 

Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, amoníac i urea, 

nitrosulfat amònic. 

Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatit), i escories Thomas. 

Potàssics: Clorur i sulfat potàssic, sals brutes i cendres vegetals. 

Càlcics: Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic, espuma de sucrera. 

L'adob mineral a emprar en l'hidrosembra serà del tipus  10 - 20 - 10  de liberació lenta, a raó de 

1.100 kg/ha. 

L'adob mineral a utilitzar en les plantacions serà el següent: 

2.10.2.3. Esmenes 

Es defineix com esmena l'aportació de substàncies que millorin la condició física del sòl. 

Esmenes húmiques 

Les esmenes húmiques que produeixen efectes beneficiosos tant en els sòls compactes com en 

els solts, es faran amb els mateixos materials ressenyats entre els adobs orgànics i amb torba. 

Esmenes calcàries 

Per les esmenes calcàries s'utilitzaran els recursos locals acostumats, cuits - cal -, crusos - 

calcàries molgudes - o qualsevol altre substància que reuneixi les condicions segons el parer de la 

Direcció Ambiental d'Obra. 

Esmenes de compacitat del sòl 

La sorra emprada com esmena per a disminuir la compaccitat de sòls, no haurà de tenir arestes 

vives; s'utilitzarà preferentment sorra de riu poc fina i es despreciarant les sorres procedents de 

picaments. 
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2.10.3. Especificitat del material vegetal 

2.10.3.1. Definició 

S'entén per “especificitat del material vegetal” la identitat existent en gènere, espècie i varietat 

entre les plantes definides en projecte i les introduïdes en la revegetació de l'Obra. 

2.10.3.2. Condicions dels materials 

Tota espècie i/o varietat vegetal haurà de correspondre a la definida en projecte. Davant qualsevol 

indefinició o dubte referent al nomenclàtor, serà d'aplicació el criteri establert en el llibre d'Oriol 

Bolòs i Josep Vigo: "Flora dels Països Catalans", i en seu defecte, el dictamen de qualsevol dels 

Centres referenciats a continuació: 

- Institut Botànic de Barcelona. 

- Departament de Botànica de la Universitat Central de Barcelona. 

- Departament d’Ecologia de la Universitat Central de Barcelona. 

- Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (Creaf) de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

Les espècies que es plantaran són les següents: 

Arbres 

- Pinus sylvestris    Pi roig 

- Quercus ilex subsp. ilex  Alzina 

- Quercus suber    Alzina surera 

- Quercus humilis    Roure martinenc 

- Populus alba    Àlber 

- Alnus glutinosa     Vern 

- Castanea sativa     Castanyer 

Arbusts 

- Cistus monspeliensis   Estepa negra 

- Cornus sanguinea   Sanguinyol 

- Viburnum lantana   Tortellatge 

- Viburnum tinus    Marfull 

- Phyllirea latifolia    Aladern fals 

- Arbutus unedo    Cirerer d’arbòç  

- Sarothamnum scoparius   Ginestell comú 

Plantacions prohibides 

D’acord amb el Decret 162/1999, de 15 de juny , pel qual s’estableixen mesures per la prevenció 

del foc bacterià ( Erwinia amylovora ), i segons el seu article 2, es prohibeix la plantació dels 
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vegetals que s’enumeren a continuació en les aceres, mitjanes i altres zones enjardinades de 

carreteres, autovies i autopistes de Catalunya. 

- Chaenomeles 

- Cotoneaster 

- Crataegus 

- Cydonia 

- Eriobotrya 

- Malus 

- Mespilus 

- Photinia 

- Pyracantha 

- Pyrus 

- Sorbus 

- Stranvaesia 

2.10.4. Dimensionat del material vegetal 

2.10.4.1. Definició 

S'entén per “dimensionat del material vegetal” la informació que inclou tant el procés de producció 

de la planta com el dimensionat dels paràmetres que defineixen les seves condicions de 

subministrament a obra. 

2.10.4.2. Condicions dels materials 

La presentació i mida de les espècies a utilitzar s’especifica a la taula següent: 

ESPÈCIE MIDA ALÇADA (CM)/CALIBRE PRESENTACIÓ 

Quercus suber 80-100 cm alçada Contenidor 

Quercus humilis 10-12 circunf. Pa de terra 

Quercus ilex ssp ilex 80-100 cm alçada Contenidor 

Pinus sylvestris 80-100 cm alçada Contenidor 

Alnus glutinosa 10-12 circunf. Arrel nua 

Castanea sativa 80-100 cm alçada Pa de terra 

Populus alba 10-12 circunf. Arrel nua 

Sarothamnum scoparius 40-80 cm alçada Contenidor 

Phillyrea latifolia 60-80 cm alçada Contenidor 

Arbutus unedo 60-80 cm alçada Contenidor 
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Cistus monspeliensis 30-40 cm alçada Contenidor 

Cornus sanguinea 60-80 cm alçada Contenidor 

Viburnum lantana 30-40 cm alçada Contenidor 

Viburnum tinus 30-40 cm alçada Contenidor 

Procés de producció 

Les condicions climàtiques i els règim tèrmic i higromètric del viver de procedència, conforme amb 

la classificació Papadakis, hauran de ser similars o en el seu cas més rigoroses que les de la zona 

objecte de revegetació. 

Durant l’últim any de producció qualsevol operació de cultiu, especialment el reg, no s'executarà si 

no és per ordre expressa de la Direcció d’Obra. 

La planta en contenidor passarà l'últim any de producció en un contenidor subjecte a allò 

especificat en el paràgraf anterior. 

Condicions de recepció 

Només es recepcionarà la planta viva 

Les plantes hauran de disposar de certificat de l’origen i/o procedència. 

Es verificarà en el moment del seu subministrament l'existència d'arrels secundàries en cares 

internes del contenidor. 

No s’admetran plantes total o parcialment dessecades. 

No s'admetran plantes amb arrels espiralitzades. Es comprovarà que les alçades 

màximes/mínimes i el dimensionat de contenidors es troben dins dels intervals definits en la taula 

anterior. 

El coll de l’arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions. 

Les plantes no han de manifestar símptomes de reescalfament, fermentació o podridura a causa 

de l’emmagatzematge o  transport. 

El temps des de l’arrencament en viver fins al lliurament en obra (viver o tall) no ha d'excedir les 48 

hores. 

No s’acceptaran que es presentin arrels secundàries o que estiguin amputades. 

Les plantes no han de presentar símptomes de malaltia o paràsits i amb absència de ferides 

cicratitzades, branques trencades o seques. Absència de signes visibles de deficiències 

nutricionals o de fitotoxicitat. 

No s'admetran regs previs al seu subministrament almenys en un període no inferior a dos mesos 

sense ordre expressa de la Direcció d'Obra. 
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Documentació d’acompanyament 

Les plantes es subministraran etiquetades per lots, entenent-se aquest com els conjunts de 

plantes definits en origen per la Direcció d’Obra atenent-se a la similitud en els següents 

paràmetres: espècie, varietat, edat, procés de producció i zona de cultiu en viver. 

En cada lot es definiran, almenys, els següents paràmetres: 

- Espècie 

- Varietat 

- Interval d'alçada 

- Dimensió del contenidor 

- Edat 

- Nombre de plantes 

- Nom del viver i nombre de registre en l'organisme del control 

2.10.5. Sanitat vegetal 

2.10.5.1. Definició 

S'entén per “sanitat vegetal” l’absència de danys i alteracions en la planta produïts per paràsits 

vegetals i animals, malalties i afeccions no parasitàries. 

2.10.5.2. Condicions dels materials 

Documentació exigible 

Totes les espècies objecte de plantació seran originàries o procedents d'empreses o vivers inscrits 

en el Registre Oficial de Productors de Plantes de Viver. A més a més, pels gèneres a sota 

referenciats, s'exigirà la seva inscripció en el Registre de Comerciants, Productors, i Importadors i 

durant la seva circulació pel territori hauran de portar Passaport Fitosanitari. 

- Pinus 

- Quercus 

Simptomatologia 

En les diferents parts de la planta no s’observaran els següents símptomes: 

- Arrels: nòduls, tumors, podriments, necrosis, esclerosis. 

- Tiges: xancres, podriments, malformacions, tumors, necrosis, galeries, alteracions de 

pigmentació. 

- Fulles: taques, decoloracions, malformacions, agalles, pansiment, galeries, picadures 

d'insectes.  

Nematodes 

Les arrels i les terres i substrats units a la planta hauran d'estar exempts de nemàtodes 

fitoparàsits. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 100  

 

Davant qualsevol símptoma que faci sospitar l'existència de patologia o presència d'organismes 

nocius, el Director d’Obra adoptarà les mesures oportunes per la seva diagnosis. 

2.10.6. Fertilitzants 

2.10.6.1. Definició 

S'entén per “fertilitzant” tot producte que contingui, en forma útil per les plantes, un o més 

elements principals, secundaris o oligoelements en les proporcions mínimes que defineix l'Ordre 

d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins del 

“Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”. 

2.10.6.2. Condicions dels materials 

S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les exigències 

tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i 

Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives 

amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. 

Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la 

següent informació: 

- Tipus de producte 

- Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la 

tara. 

- Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat 

segons allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i 

comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre 

fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i comercialització de 

fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre 

de 14 de juny de 1991. 

- El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la 

comercialització de l’adob. 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

- Marca del fabricant. 

- Marca del producte i denominacions comercials. 

- Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

2.10.7. Reg de plantacions 

2.10.7.1. Definició 

S'entén per “reg de plantacions” el conjunt d'operacions que tenen per objecte l'aportació d'aigua 

al material vegetal trasplantat. 
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2.10.7.2. Condicions dels materials 

Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 

conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

- 6 < pH < 8.0 • 

- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 g /l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

- Índex alcalimètric k > 1,2 mg /l 

2.10.8. Hidrosembres 

2.10.8.1. Definició 

S'entén per Unitat d’Obra “hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte la 

incorporació al medi edàfic de llavors i altres components de valor agronòmic vehiculats en aigua i 

amb ús de medis mecànics. La hidrosembra a aplicar en la present actuació està formada pels 

següents elements, espècies i proporcions: 

Component Dosi 1a Fase Dosi 2a Fase 

Aigua 4 l/m 2 3 l/m2 

Llavors 30 g/m2  

Mulch 250 g/m 100 g/m2 

Estabilitzador 20 g/m2 15 g/m2 

Adob mineral (15-15-15) 20 g/m2 - 

 

Espècie Percentatge (%) 

Lolium rigidum 25 

Agropyrum intermedium 20 

Agropyrum repens     20 

Cynodon dactyllon 5 

Mendicago lupulina 10 

Festuca arundinacia 20 

 

2.10.8.2. Condicions dels materials 

Llavors 
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Llavors subjectes a control oficial 

- Llavor certificada 

Les espècies indicades a continuació i utilitzades en el present Projecte, estaran subjectes als 

controls oficials conforme el Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors de Plantes 

Farratgeres, i hauran d’ésser subministrades en categoria de Llavor Certificada, amb varietat 

inscrita bé en el Registre de Varietats Comercials d’Espanya, en els Catàlegs Comuns de Varietats 

de Plantes Agrícoles de la Unió Europea o, en el seu defecte, haurà de presentar-se la 

documentació que acrediti el seu registre en un país de la Unió Europea. 

- Llavors arbustives i arbòries 

No s'admetrà la sembra de llavors d'arbustos ni d’arbres. 

Aigua 

Les aigües destinades a mescla en hidrosembres i reg hauran de trobar-se dins dels intervals 

seguidament referenciats, definits conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

- 6 < pH < 8.0 

- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sales dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 gr /l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

- Índex alcalimètric K > 1,2 mg /l 

Fertilitzants 

S’usarà un adob compost NPK 15-15-15. Els adobs d'aportació, hauran de complir les exigències 

tècniques establertes en els annexes I i II de l'Ordre d'11 de juliol de 1994 sobre Composició i 

Comercialització de Productes Fertilitzants i Afins, així com la resta de disposicions legislatives 

amb referència a formes, pureses, continguts i riqueses que han de declarar-se i garantir-se. Així 

mateix, es garantirà que la solubilitat dels adobs incorporats en cuba compleixin les 

concentracions establertes en el PPTP. 

Els adobs es subministraran en envasos tancats, els quals disposaran d’una etiqueta on figurarà la 

següent informació: 

- Tipus de producte 

- Pes net o pes brut garantit. En el cas que s’indiqui el pes brut caldrà indicar el pes de la 

tara. 
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- Contingut garantit de cada element fertilitzant i contingut garantit en formes i/o solubilitat 

segons allò descrit en l’Annex I de l’Ordre d’11 de juliol de 1994 sobre composició i 

comercialització de productes fertilitzants segons el RD 72/1988 de 5 de febrer (sobre 

fertilitzants i afins), l’Ordre de 14 de juliol sobre composició i comercialització de 

fertilitzants i afins, i l’Ordre d’11 de juliol de 1994 que actualitza els annexes I i II de l’Ordre 

de 14 de juny de 1991. 

- El nom, raó social o marca registrada i adreça de la persona responsable de la 

comercialització de l’adob. 

A més d’aquestes dades podran figurar les següents mencions facultatives: 

- Marca del fabricant. 

- Marca del producte i denominacions comercials. 

- Instruccions específiques relatives a l’ús, emmagatzematge i manipulació de l’adob. 

Mulch 

Es defineix com “mulch” el material d'origen natural o artificial que, utilitzat amb la resta de 

components de la hidrosembra, redueix les pèrdues d'aigua del sòl per evaporació, incorpora 

elements nutritius utilitzables per les plantes al descomposar-se, disminueix l'erosió hídrica i 

protegeix les llavors, tot afavorint la seva germinació. 

Les condicions bàsiques que ha de complir aquest material són les següents: 

- Matèria orgànica > 5% en pes 

- Relació C/N <= 15 

Estabilitzants 

S'entén per "estabilitzant" o condicionador del sòl qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat en 

solució aquosa que, penetrant a través de la superfície del terreny, redueix l'erosió per 

aglomeració física de les partícules del sòl, generalment a través de la formació d'enllaços 

col·loïdals de naturalesa orgànica. Aquest reticulat ha de permetre la circulació de l'aire i el 

manteniment de la humitat del sòl, tot millorant-ne l’estructura i proporcionant un medi biològic més 

apropiat. 

2.10.9. Reg d’hidrosembres 

2.10.9.1. Definició 

S'entén per Unitat d’Obra “reg d’hidrosembres” el conjunt d'operacions que tenen per objecte 

l'aportació d'aigua a les superfícies hidrosembrades. 

2.10.9.2. Condicions dels materials 

Les aigües destinades a reg hauran de trobar-se dins dels intervals a sota referenciats, definits 

segons la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA. 

- pH < 8.0  
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- CE a 25 ºC < 2.5 dS/m 

- DBO5 < 6 mg / l 

- Relació d’absorció de sodi SAR < 15 

- Contingut en sals dissoltes < 1,5 l 

- Bor < 0,5mg/l 

- Clorurs < 0,29 g/l 

- Sulfats < 0,3 g /l 

- Sodi < 0,2 g/ l 

- Carbonat sòdic residual < 1,25 meq /l 

En el supòsit que la Demanda Bioquímica d'Oxigen a cinc dies (DBO5) fos superior a 6 mg/l, o bé 

es detectessin paràmetres complementaris d'eutrofització, la Direcció d’Obra podrà rebutjar l'ús de 

la mateixa. 

2.11.  escapatòries per a la fauna 

2.11.1. Rampes de sortida 

2.11.2. Definició 

Dispositiu de sortida d’ungulats i altres grups que s’instal·len en àrees d’especial conflictivitat i que 

s’ubicaran cada 2 km aproximadament i de forma alternativa a banda esquerra i a banda dreta de la 

carretera. 

2.11.2.1. Característiques estructurals 

Materials: formigó, terra i pedres. 

En trams en que la via transcorri en terraplè es recomana la construcció d’un mur de pedra que 

iguali en altura la balla de tancament, per a posteriorment fer un  reblert. 

Quan el disseny anterior sigui tècnicament inviable, s’aconsella la construcció de rampes en les 

que es suavitzi la pendent, amb una amplada mínima de 0,75 m i una pendent màxima del 10%. 

2.12. Xarxa de comunicacions 

2.12.1. Tub de polietilè d’alta densitat 

És un mono conducte llis de polietilè d’alta densitat (PEAD), amb la part exterior llisa i la interior 

rugosa, amb la funció de contenir directament cables, o també llisa o acanalada, amb lubricant 

sòlid permanent, amb un coeficient de baixa fricció.  

Els diàmetres mínims pels tubs seran: 

Diàmetre Nominal Diàmetre interior (mm) Diàmetre exterior (mm) 

DN 40 33 40 

Les característiques dels conductes tindran que complir: 

Característiques Tubs de PEAD 40/33 Mètode de assaig 
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Densitat sense pigmentar >= 0,945 kg/dm ISO 1872/ 1 

Resistència a la tracció mínima 200 kg/ cm2 UNE 53023 

Estirament a la ruptura mínima 350 % UNE 53023 

Memòria de bobinat < 120 mm. ASTM D 1222 

Resistència a la pressió interna 
S/apart. 7.6.3. de la Norma cap tub 

hauria de trencar 

UNE 5313190, assaig d’esforç 

tangencial 11,8 Mpa 

Estanquitat S/apart. 7.6.2. de la Norma UNE 5313190 

Resistència al impacte a baixa 

temperatura 
> 450 N UNE 50086-2-4 

Resistència al aixafament >1800 kPa ASTM 2412 

Resistència vers la calor 
S/apart. 7.5.5. de la Norma Variació 

<=3% 
UNE 5313190 

Durant la fabricació de cada peça hauran de quedar constituïdes correctament totes les formes del 

tub, no admetent-se manipulacions posteriors a fi de rectificar-les. 

No s’admetran en els tubs amb porus, inclusions, taques, manca d’uniformitat en el color o 

qualsevol altre defecte que pogués perjudicar la seva correcta utilització. 

Els diàmetres extern e intern tindran una tolerància del 0,2 mm.  

Els extrems dels tubs es tallaran segons una secció perfectament perpendicular al eix del tub i 

tindran els seus cantells lliures d’irregularitats. 

2.12.2. Elements auxiliars per a canalitzacions de xarxa de telecomuncacions 

a. Separadors 

Els separadors de conductes són els elements per mantenir solidaria, en el interior de la 

excavació, l’estructura de la canalització composta per varis tubs. 

El sistema de bloqueig dels conductes en el separador haurà de ser tal que no permeti el desarmat 

accidental del conjunt al llarg de la seva manipulació i posta en obra.  El esforç de extracció del 

conducte col·locat en el separador no serà inferior a 30 N. 

b. Obturadors de conductes 

Als conductes se’ls hi col·locarà un obturador un  cop connectats amb els pericons/cambres de 

registre. Els obturadors seran dotats d’un ancoratge intern per lligar el fil guia deposat en el interior 

dels conductes amb la finalitat d’estendre els conductes o cables. Quedaran totalment fixes al 

conducte i dotaran als tubs d’estanquitat. 

c. Cinta senyalitzadora 

Serà preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de senyalització i 

avís. La banda de senyalització serà una cinta de polietilè microperforada de 15 cm de amplitud i 

0.1 mm de gruix com mínim. La banda serà opaca, estable a les variacions tèrmiques, sense 

alteracions a la acció de bactèries sulfatoreductores. A més de portar inscrit el “logo” de la 
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companyia, haurà de portar també inscrit com advertència al menys les paraules: “Cables de 

Telecomunicacions “. 

Serà com a mínim capaç de suportar una resistència mínima a tracció de 10 Mpa. 

d. Fil guia 

El fil guia es deixarà col·locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les 

canalitzacions. El fil serà de nylon de alta tenacitat. El seu diàmetre serà superior a 3 mm, 

provinent i subministrat en rotllos d’un mínim de 1000 m de longitud, sense nusos ni connexions. 

El fil suportarà una càrrega de 2,70 kN sense trencar-se. 

El fil guia es deixarà en el interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament 

prohibit fer connexions de fil mitjançant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre taps 

de tancament. 

e. Canaletes 

Les canaletes de xapa d’acer conformades en fred, galvanitzades en calent i amb forma 

rectangular- de dimensions 0,20*0,35 i gruix 2 mm.- hauran d’estar dissenyades per aguantar tant 

el seu propi pes com el dels conductes i cables que continguin. En la elaboració del 

dimensionament tindrem presents les següents bibliografies: 

- NBE E-A95. Estructures de acer en edificació. 

- Instrucció de formigó estructural EHE. 

- CEB, Disseny de Fixacions en Formigó, Butlletí 233, 1997 

Els encoratges que utilitzarem seran del tipus Hilty HSA M12, és a dir, de tipus mecànic. 

f. Arquetes i cambres de registre 

Tant les arquetes com les cambres de registre, amb independència de com estiguin definides als 

plànols -és a dir, si son prefabricades o si son construïdes “in situ”- podran fer-se d’una o altre 

manera sempre que mantinguin les seves característiques funcionals i estructurals.  

El formigó utilitzat serà en tots els casos HA-25 –dos-cents cinquanta  kiloponds per centímetre 

quadrat- de resistència característica, i a més pels elements “in situ”, de consistència plàstica i 

compactat per vibració.  

En el cas concret que la Direcció Facultativa autoritzi la construcció de cambres i arquetes “in situ” 

el fons d’aquest elements serà una solera de formigó HA-25 armada amb malla electrosoldada i 

gruix 10 cm., que podrà dur incorporada o no una pendent i un dren adients per evacuar les aigües 

pluvials, freàtiques, etc.  

g. Tapes 

Les tapes de les arquetes de 70*140*100 cm. seran del tipus quàdruple abatibles amb marc de 

1600x800x100 mm., per 40 t, de càrrega de ruptura, acomplint la normativa UNE EN- 124 classe 

D400. 
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3. UNITATS D’OBRA, PROCÈS D’EXECUCIÓ I CONTROL. 

3.1. Treballs generals. 

3.1.1. Replantejament. 

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris 

per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc de contractista. 

El director comprovarà el replanteig executat pel contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de 

cap obra o part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovació del replanteig. 

L'aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuirà la 

responsabilitat d'aquest en l'execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del 

replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d'aquest en la forma que indiqui 

el Director. 

El contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparell i equips de topografia, 

personal tècnic especialitzat, i mà d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu 

càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de 

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d'exactitud dels treballs topogràfics 

que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les característiques de l'obra. 

En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el contractista, al seu càrrec, 

proporcionarà l'assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d'execució de les 

obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 

suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides 

necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la 

Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics 

esmentats anteriorment. 

El contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de 

tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al 

seu càrrec, els que per necessitat d'execució de les obres o per deteriorament haguessin sigut 

moguts o eliminats, el que comunicarà per escrit al director, i aquest donarà les instruccions 

oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats. 

3.1.2. Accés a les obres. 

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del 

contractista, totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com 

carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per al accés de 

persones, transports de materials a l'obra, etc. 
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Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades, 

abandonades o lliurades per usos paleriors per compte i risc del contractista. 

La propietat es reserva el dret a què aquelles carreteres, camins, sendes i infrastructures d'obra 

civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació de 

l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a 

l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista hagi de percebre 

cap abonament. 

El contractista tindrà que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos 

per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat. 

La propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies 

de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuïtament per si 

mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de qualitat, auscultació, 

reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, 

obres especials, muntatge d'elements metàl.lics, mecànics, elèctrics, i d'altres equips d’instal·lació 

definitiva. 

3.1.3. Instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres 

auxiliars, necessàries per a l'execució de les obres definitives. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

a. Oficines del contractista. 

b. Instal·lacions per serveis del personal. 

c. Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

d. Magatzems, tallers i parcs del contractista. 

e. Instal·lacions d'àrids. 

f. Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per a les obres 

g. Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

h. Qualsevol altre instal·lació que el contractista necessiti per a l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l'execució de les obres definitives 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

a. Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com a talls, canalitzacions, 

canalitzacions, etc. 

b. Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball. 

c. Obres de protecció i defensa contra inundacions. 
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d. Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic. 

e. Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies. 

f. Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per a 

l'execució de les obres objecte del contracte. 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars. 

3.1.4. Maquinària i mitjans auxiliars. 

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les 

màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de 

qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions 

del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i 

correctament. 

La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per l'execució de les obres, la relació de 

la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran 

d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball corresponent, 

per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director. 

L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en que ha d'utilitzar-se, en 

la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat 

reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis que 

aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball. 

Si durant l'execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o 

per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del 

programa de Treball, hauran de ser substituïts, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es 

veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels 

medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo 

respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els 

preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat 

expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual. 

3.2. Moviment de terres. 

3.2.1. Esbrossada, escarificat, demolicions i fresat. 

3.2.1.1. Esbrossada del terreny 

Definició 
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Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, 

plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable. 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 

3.2.1.2. Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3 

(segons texte modificat a l’Ordre Circular 326/00 de la ‘Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento). 

La demolició de paviments de mescla bituminosa o de formigó es realitzarà fins a la profunditat 

indicada per l’enginyer Director de l’Obra, comprenent en qualsevol cas, com a mínim la totalitat 

del gruix de mescla bituminosa o formigó. 

La demolició de cunetes s’executarà d’acord a l’amplada i profunditat indicada per l’enginyer 

Director de l’Obra, essent aquestes no inferiors a l’amplada total i al gruix total de formigó de la 

cuneta a demoldre. 

La retirada de la senyalització vertical existent consisteix en el desmuntatge de plaques i panells, 

incloent o no els suports i fonamentació depenent de si es pot o no es pot aprofitar,  la càrrega i el  

transport dels diferents elements al lloc que indiqui l’enginyer Director de l’Obra, ja sigui a 

abocador aplec o lloc d’us. 

La retirada de les barreres de seguretat existents consisteix en el desmuntage de la barrera, 

eliminació dels pals i la seva fonamentació, la càrrega i transport de la barrera al lloc que indiqui 

l’enginyer Director de l’Obra, ja sigui a abocador, aplec o lloc d’us.  

La demolició de tubs de claveguera de formigó consistirà en la demolició del tub i del reblert i 

solera de formigó en el cas d’existir, així com en el tall d’armadures si això fos necessari. Tots els 

materials resultants es carregaran i transportaràn a abocador o al lloc indicat pel Director de les 

Obres.  

La demolició de les vorades inclou en el cas de que n’hi hagi, la demolició de la rigola si així ho 

indiquen els plànols o ho assenyala l’enginyer Director de l’Obra, així com la base de formigó, tant 

de la vorada com de la rigola. 

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o 

manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador 

Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armat 

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 

cm 
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Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit 

existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs 

part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels 

materials resultants 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació, de pòrtic fins a 15,50 m 

de llum interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials 

resultants 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla d'acer 

galvanitzat, inclòs part proporcional de pals 

Desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de comunicacions 

existents en els túnels per procedir a les feines de renovació, inclou retirada de quadres elèctrics, 

lluminàries, equipaments, canalitzacions i cables de qualsevol tipus 

3.2.1.3. Escarificació i compactació: Preparació de l’assentament del terraplè. 

Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació 

prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat de l'escarificació la 

definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent 

(95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

3.2.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari 

i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un cop retirats els productes 

esmentats. 

3.2.1.5. Neteja de paviments per rebre nous tractaments 

Aquesta unitat d’obra compren la neteja de la superfície de trànsit de carreteres existents a les 

quals se’ls hi ha d’aplicar un reforç amb una altra capa bituminosa, amb la finalitat de millorar les 

condicions d’adherència de les capes antigues amb les noves. La neteja es realitzarà mitjançant 

raig d’aigua a pressió. 
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3.2.1.6. Fresat de paviments bituminosos. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en el rebaix de la superficie de paviment existent en la profunditat 

indicada als plànols de projecte o la que determini l’Enginyer Director de les Obres. El fresat 

s’haurà de realitzar de forma que no es produeixi el trencament del paviment no fresat.  

En aquesta unitat s’inclou la retirada i càrrega dels materials resultants i el seu transport a 

abocador, lloc d’emmagatzematge o lloc d’us. 

3.2.1.7. Tall de paviment de mescla bituminosa o formigó. 

Aquesta unitat consisteix en el tall amb serra de disc del paviment asfàltic o de formigó. El tall 

haurà de ser vertical, net, i en la profunditat que indiqui els plànols o assenyali l’enginyer Director 

de les Obres. 

3.2.2. Excavacions. 

3.2.2.1. Consideració general. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb 

referències topogràfiques precises. 

3.2.2.2. Excavació de terra vegetal. 

Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per 

les obres. La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 

segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització.  

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un 

pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits 

per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà 

maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar motonivelladores per la seva 

remoció. 

La terra vegetal, es recaptarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada 

de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallers 

serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i 

inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la 
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terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

3.2.2.3. Excavació en desmunt. 

Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o 

caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada millorada i la formació de les 

cunetes o cunetons. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulga que sigui la seva naturalesa, fins i tot 

cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la cota d'esplanació general, 

banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones 

localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat 

previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 

explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 

mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d'utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió 

i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 

plànols o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Regs periòdics de la xarxa de camins utilitzats per l’obra. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització 

de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de gran potència i fins i tot 

explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

Execució de les obres. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 114  

 

Un cop esbrossada la traça i retirada la terra vegetal necessària per la seva posterior utilització, 

s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un 

programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En particular no s'autoritzarà a 

iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha 

preparats un o diversos talls de replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb 

ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions preparatòries per garantir una 

bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació 

continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-

se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències 

topogràfiques precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui les condicions 

d’esplanada adequades pel ferm projectat, es procedirà a sobreexcavar la profunditat necessària 

per a disposar l’esplanada millorada d’acord amb l’esplanada millorada definda als plànols de 

projecte i d’acord amb la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003. 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per 

altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent obligació del Contractista, 

realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta 

unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant paleriorment 

eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest 

s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca 

excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el Contractista 

adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa 

d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per la seva aprovació.  

En el programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  
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- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs als de l'obra. 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i dels detonadors.  

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les 

càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i 

acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si 

la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el 

Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, 

encara que no sigui objecte d'abonament.  

Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer 

Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres 

connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres 

provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin 

erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals 

o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i 

aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc 

(25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en aquest interval ha 

d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en 

terra la diferència anterior serà de deu (10) centímetres. En qualsevol cas la superfície 

resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 
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d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 

corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 

- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 

centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions en roca. 

Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres 

en més o menys. 

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en 

cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en menys per excavacions 

realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, 

tenint que quedar la superfície perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics 

definits en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre 

que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i 

voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, 

el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar 

perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una 

pantalla de forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, 

perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una esquerda coincident amb el talús, 

prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista 

realitzarà els estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

3.2.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns 

fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, etc. 

Comprèn les següents operacions: 

- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del 

fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb 

ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació 
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amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb 

mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 

emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar 

diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge 

fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre 

tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

� Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de 

mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 

Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases 

amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer 

Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de l'excavació, fixi, per 

escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les 

suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per que, a la vista de les noves 

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments 

satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada 

mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents 

o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats 

sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el 

recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
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El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada 

realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest 

cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les 

característiques del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant 

estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. 

En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produïssin 

esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes 

toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de 

tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa 

s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop 

l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, 

tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures 

necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer 

Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes 

provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les 

obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les 

operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o 

martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el 

programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva 

aprovació.  

En el programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar. 

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 
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- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de 

barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en 

terrenys anàlegs al de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació 

del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues 

de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els límits de velocitat i acceleracions que 

s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels 

permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar els perjudicis a la 

resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de 

materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la 

naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista 

haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que 

aquest sigui objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures 

s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de l'excavació en roca hauran 

de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 

excessivament prims.  

3.2.3. Terraplenats i rebliments. 

3.2.3.1. Terraplens o pedraplens. 

Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, 

compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material provinent de les excavacions. 

En el cas del terraplè format per materials provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 

d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, 

escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i 

mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de 

materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 
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Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material 

petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

- Regs periòdics de la xarxa de camins utilitzats per l’obra. 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, 

a més a més: 

- Cànon d'extracció. 

- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

Execució de les obres. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 a 330.7 i 331.5 a 

331.8 de l’O.M. del 13 de febrer de 2.002. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 la preparació de la base del terraplè 

consistirà en l’excavació de bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb 

pendent de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables, 

compactant el fons de l’excavació al 95 % del Pròctor Modificat del fons de l’excavació; 

posteriorment es realitzarà el reblert i compactat del volum excavat amb el conjunt del terraplè. 

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, 

utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades 

successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la 

mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles 

s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que 

segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim 

d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de 

Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que 

d’humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 

95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 
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Es determinarà com a terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral, i no la berma, 

amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs 

de control es realitzaran en la zona de terraplè estructural. 

Compactació. 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a 

l'Assaig Proctor Modificat. 

- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, i 

l’esplanada millorada en desmunts, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima 

densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat.  

El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra.  

3.2.3.2. Rebliments localitzats. 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra consisteix en el subministrament, extensió i compactació de sols en rases, 

extradòs d’obres de fàbrica o altres zones que no permetin la utilització dels mateixos equips que 

per l’execució dels terraplens. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d’assentament. 

- Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs definits segons l'apartat 

de ‘materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats’ d’aquest plec. 

- L'extensió d'una tongada. 

- La humificació o dessecació d'una tongada. 

- La compactació d'una tongada. 

- La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta fins a l'acabat del 

rebliment. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 de l’Ordre Ministerial del 13 de febrer del 2.002, 

quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 

Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 

compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a l'esmunyiment 

d'aquest.  
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El replè de rases haurà de complir la mateixa compactació dels materials del lloc físic d’ubicació 

de la rasa o el 95 % del P.M. segons indiqui la Direcció d’Obra. 

El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat. 

En el nucli dels terraplens situats en l'extradós d'estreps d'obres de fàbrica, murs de contenció de 

terraplens i testeres de passos inferiors, la compactació dels terraplens serà al noranta-cinc per 

cent (95 %) de la màxima densitat obtinguda a l’assaig de Proctor Modificat. 

La fabricació de la grava-ciment per a la coronació del reblert de trasdós d’estreps d’alçada inferior 

a 6 m. es realitzarà segons el que estableix l’article 513 de l’O.C. 10/2002 en el seu annex 2. Així 

mateix, també s’admetrà la fabricació de la mescla en central de formigó i el seu transport en 

camió formigonera, sempre que s’acompleixin les condicions fixes per a la fabricació i recepció de 

grava-ciment. Aquesta capa de grava-ciment acomplirà les funcions de la llosa de transició a 

disposar en el trasdós de les obres de fàbrica. 

3.2.4. Acabats. 

3.2.4.1. Allisada de talussos. 

Definició. 

Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l'acabat geomètric dels talussos de 

terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l’article 341 de l’O.M. del 13 de febrer del 2002. 

3.2.4.2. Aportació i extensió de la terra vegetal. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix, sense que la relació sigui limitadora, en: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que 

assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una 

capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament 

netes després de retirada aquesta, havent-se de procedir a l'afluixament de la superfície 
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(mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del 

terreny. 

3.2.5. Obres diverses. 

3.2.5.1. Camins d’accessos als talls. 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen els camins d’accessos necessaris tant per a l’execució de les 

excavacions en desmunt com per a l’execució dels terraplens, estructures o obres de drenatge 

transversal. 

S’inclou qualsevol treball, maquinària, material o element auxilar necessari per a la formació, 

manteniment i eliminació si cal dels camins. 

3.3. Drenatge. 

3.3.1. Cunetes i baixants. 

3.3.1.1. Cunetes sense revestir 

Definició 

Les cunetes previstes en aquest projecte s’ajustaran a la forma i dimensions assenyalades als 

plànols. 

Execució de les obres 

Les cunetes es perfilaran segons les mides indicades als plànols. S’hauran de mantenir netes 

durant tota la durada de les obres. En el cas de cunetes existents que s’aprofitin es farà una neteja 

i reperfilat de les mateixes, per deixar-les amb els pendents i dimensions assenyalades als plànols. 

3.3.1.2. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

Definició. 

Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s'ajustaran a la forma i dimensions 

assenyalades als plànols, i es construiran amb subjecció a allò prescrit a l'Article 400 del PG-3. 

A cunetes revestides s'emprarà formigó en massa, tipus HM-15. 

Execució de les obres. 

En cas de cunetes revestides executades "in situ", es podrà prescindir de l’encofrat quan la 

inclinació de les superfícies a recobrir així ho permeti. Es disposaran junts de construcció cada deu 

metres (10 m) amb la seva corresponent closa. 

3.3.1.3. Baixants prefabricades. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament de les peces prefabricades. 
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- La preparació del llit d'assentament per a rebre les peces. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera. 

- La col·locació de les peces i acabat final, fins i tot connexions. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Els baixants s'ajustaran als tipus i dimensions assenyalats als plànols. 

La superfície d'assentament haurà d'estar ben anivellada i presentarà un pendent uniforme. 

Un cop acabada la baixant, es procedirà al replè i compactació de la zona adjacent de terreny per 

conformar la transició de la baixant del talús. 

3.3.1.4. Caz 

Definició 

En aquesta unitat d’obra queden incloses, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació del llit d’assentament  

- La col·locació de l’armadura i encofrat 

- El subministrament i col·locació del tub. 

- El formigonat i posterior desencofrat 

- Connexions als altres elements de drenatge 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat.  

Execució de les obres 

Els caz ‘in situ’ s’ajustaran als tipus i dimensions assenyalades als plànols. La superfície 

d’assentament haurà d’estar correctament anivellada i presentar un pendent uniforme. 

3.3.1.5. Desguassos 

Definició 

S’entén per desgüassos aquells elements del drenatge longitudinal que connecten les baixants 

amb altres elements del drenatge com són el cas de cunetes, vorades, pous, etc... 

Execució de les obres 

Les dimensions, formes i materials que conformen els desgüassos s’ajustaran als tipus i 

dimensions assenyalats als plànols. 

3.3.2. Tubs, pericons i embornals. 

3.3.2.1. Pericons i pous. 

Definició. 
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Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de 

l'obra. 

- Les tapes i reixes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

- Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i 

cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3 (segons 

text modificat a l’Ordre Circular 326/00). 

3.3.2.2. Claveguerons de formigó. 

Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la 

carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de formigó prefabricats, embeguts en 

formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu 

embolcall de formigó i plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els 

encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si 

s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o 

connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 
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Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de 

formigó. 

La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contrapendent, evitant 

qualsevol operació que pugui moure als mateixos, havent estat comprovada abans de procedir a 

l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment 

II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament prohibida l'execució de junts amb maó 

ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se 

d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per cada un dels anomenats elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui 

moure les obres. 

3.3.2.3. Col·lectors de PVC i formigó. 

Definició 

En aquesta unitat d’obra s’inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub col·lector. 

- El subministrament i col·locació dels tubs. 

- Fabricació i posada en obra del formigó de recobriment del tub segons plànols. 

- Subministrament i disposició de les armadures adients, en el cas que així ho indiquin els 

plànols. 

- El rebliment de la rasa amb el material procedent de l’excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

Execució de les obres 

Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre el 

particular, assenyali l’Enginyer Director. 

Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i , en el seu cas, les 

armadures i a l’execució del recobriment amb formigó HM-15, segons les dimensiones i formes 

indicades als plànols de cadascun dels elements. 

3.3.3. Drens subterranis, col·lectors-dren i material filtrant. 

3.3.3.1. Drens subterranis i col·lectors-dren. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'excavació de la rasa necessària per a col·locar la canonada. 
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- El formigó, posada en obra i anivellació de la solera d'assentament del dren. 

- L'estesa i el tancament del geotèxtil anticontaminant.  

- La col·locació del dren. 

- El subministrament i col·locació del material filtrant. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 

sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

La solera es protegirà estenent sobre ella una capa de formigó tipus HM-15 segons les mides 

indicades als plànols, amb un gruix mínim de 10 cm. 

El replè de material filtrant es realitzarà amb grava de granulometria 20-40, fins a 20 cm per sobre 

de la generatriu superior del tub. 

Las profunditats mínimes d'enterrament s'ajustaran en funció de les sobrecàrregues de trànsit. 

La longitud mínima d'encavalcament del geotèxtil serà de 30 cm. Aquesta longitud s'haurà 

d'aconseguir tant en els encavalcaments laterals como en el tancament del geotèxtil sobre la grava 

filtrant. 

3.3.3.2. Drens pantalla. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- La canonada de PCV ranurat. 

- La geoxarxa drenant 

- La geoxarxa filtrant.  

- El geocompost drenant. 

- El material de rebliment serà el de la pròpia obra. 

- El formigó de neteja 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases i tub dren s'ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, 

sobre el particular, assenyali l'Enginyer Director. 

S’obrirà la rasa i s’anivellarà el fons amb formigó de neteja. Es desenrotllarà el gecompost drenant 

i es col·locarà el tub de PVC ranurat entre els flecos del geotèxtil 
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Els solapaments entre rotllos seran de 30 cm mínim. Es col·locarà el conjunt de tub drenant 

subjectats. Els claus de subjecció estaran separats un màxim de 50 cm. En el cas de solapament, 

un clau haurà de quedar en el tram de 30 cm de solapament. 

Es reomplirà la rasa amb el material de la pròpia excavació i es compactarà manualment amb un 

“rulo” 

3.3.3.3. Rebliments localitzats de material filtrant. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- El subministrament, extensió, humidificació o dessecació i compactació dels materials. 

- Els esgotaments i drenatges superficials, escarificats de tongades i noves compactacions, 

quan siguin necessàries. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 421.3 del PG-3 (segons text modificat a l’Ordre 

Circular 326/00). 

Els replens filtrants en extradós d'obres de fàbrica tindran la geometria que s'indica als plànols. 

El gruix de les tongades mai no serà superior a trenta centímetres (30 cm). 

No s'estendrà cap tongada sense autorització de l'Enginyer Director, o persones a qui aquest 

delegui. L'autorització no es donarà sense comprovar que s'acompleixen les condicions exigides, 

sobre tot en allò que es refereix al grau de compactació. 

El replè filtrant junt a obres de fàbrica de secció en caixa o en forma de volta, haurà de situar-se de 

manera que les tongades a l'un i a l'altre costat d'aquesta es trobin al mateix nivell. Aquest replè no 

s'iniciarà fins que la llinda o la clau hagin estat completament acabades i siguin capaces de 

transmetre esforços. 

El drenatge dels replens continguts a obres de fàbrica s'executarà abans de realitzar els 

anomenats replens o simultàniament a ells, prenent les precaucions necessàries per a no moure 

els tubs. 

La superfície de les tongades serà convexa, amb pendent transversal compresa entre el dos per 

cent (2%) i el cinc per cent (5%). 

Els replens filtrants sobre zones d'escassa capacitat de suport s'iniciaran abocant les primeres 

capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que produeixin els equips de 

moviment i compactació de terres. 
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3.4. Afermats. 

3.4.1. Tot-u 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport i dosificació del material. 

- L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Extensió de tongada. 

La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estès haurà 

d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al noranta vuit per cent (98%) de 

la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76. 

A vorals s'exigirà també el noranta vuit per cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig Proctor 

Modificat. 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es 

comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte 

la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de 

peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 

m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 

Càrrega en placa i altres especificacions 

S’acompliran les especificacions de la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i de l’article 

510 del l’O.C. 10/2002 del seu Annex 2. 

- Control de qualitat. 

Complementàriament a les especificacions de l’article 510 de l’Annex 2 de l’O.C. 10/2002, es 

realitzarà a criteri de la direcció d’Obra el següent control: 

a) Control de producció. 
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Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctor modificat , segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 CBR, segons NLT 111/78. 

- 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72. 

b) Control d’execució. 

Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs 

distribuïts aleatòriament: 

- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat assaigs previs i 

s'hagi aconseguit establir una correspondència raonable. 

Criteris d'acceptació o refús del lot. 

La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetrà com 

a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modifica-

da. 

3.4.2. Sols estabilitzats in situ 

Serà d’aplicació la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i l’article 512 de l’Annex 2 de 

l’O.C. 10/2002. 

3.4.3. Materials tractats amb ciment. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació de la superfície d'assentament. 

- El subministrament, transport, dosificació i mescla dels materials en control. 

- L'extensió amb màquina idònia, humectació i compactació de cada una de les tongades. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que siguin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
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Serà d’aplicació la Instrucció 6.1-IC de 28 de novembre de 2.003 i l’article 513 de l’Annex 2 de 

l’O.C. 10/2002. 

Execució de les obres. 

La mescla es realitzarà a central havent d'estar el sòl totalment disgregat, amb una eficàcia 

mínima del 100% referida al tamís 5 UNE i del 80% referida al 2,5 UNE. 

La capa de sòl ciment es prefisurarà amb un espaiament de 3,5 m. 

Mètode de mescla a central. 

a) Fabricació de la mescla: 

La central de fabricació de terra-ciment haurà de comptar amb els mecanismes i elements 

necessaris per a poder fixar i mantenir la dosificació establerta a la fórmula de treball així com per 

assegurar l'homogeneïtat del producte. 

b) Abocada i extensió de la mescla: 

La terra establerta amb ciment s'estendrà en una sola tongada a tot l'ample de la calçada. 

Curat de la mescla. 

Abans de transcorregudes 12 hores de la compactació i acabat de la superfície s'aplicarà un reg 

de curat amb una emulsió tipus ECL-1 o ECR-1 d'acord amb el que indiquen els articles 530 i 531 

del PG-3 i d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars. La dotació del reg serà de set-

cents cinquanta grams per metre quadrat (750 g/m2). No obstant el Director de l'Obra podrà 

modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

3.4.4. Mescles bituminoses. 

3.4.4.1. Mescles bituminoses en calent. 

Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent la combinació d’un lligant hidrocarbonat, àrids 

(inclòs el pols mineral) i eventualment, additius, de forma que totes les partícules de l’àrid quedin 

recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant. 

El seu procés de fabricació implica escalfar el lligant i els àrids, alhora que la seva posada en obra 

es realitzarà a una temperatura molt superior a la temperatura ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

- Transport de la mescla. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Estesa i compactació de la mescla. 
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- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Els betums a utilitzar es defineixen a l’article 2.3.5 .1del present Plec de Condicions. 

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent serà pels diferents 

tipus de mescla la indicada a la taula 542.10 del PG-3 (OC 5/2001). 

La relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i el lligant hidrocarbonat de 

les mescles denses, semidenses i gruixudes vindrà condicionada per la categoria de trànsit pesant 

i per la zona tèrmica estival. Aquesta relació es fixarà d’acord a la taula 542.11 del PG-3  (OC 

5/2001). 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

a) Instal·lació de fàbrica: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 

t/h). 

b) Estenedores: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 t/h) i estaran 

proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin 

aprovats per l'Enginyer Director. 

c) Equip de compactació: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base 

com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 

- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable 

entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i 

quantitat estesa. 

Execució de les obres. 

a) Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a 

les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, l'Enginyer Director 

determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a 

que la qualitat sigui la més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
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- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el 

lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

b) Proveïment d’àrids: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, 

la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec 

perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids 

corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids 

corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la 

fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

c) Estesa de la mescla. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, 

iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de 

compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar 

la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de 

sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència de vibració de la regla, amb 

objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i 

ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneïtat del material 

estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de 

cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada tipus de mescla. 
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Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix 

de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o 

modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent el Contractista d'estudiar i 

proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució 

sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de 

correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

Especificacions de la unitat acabada. 

a) Granulometria: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels 

àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%). 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

b) Dosificació del lligat hidrocarbonat: 

Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de 

treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 

c) Densitat: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit 

per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada per gruixos de la capa de ferm igual 

o superior a 6 cm, i al noranta-set per cent (97 %) de la densitat Marshall  de la mescla emprada 

per gruixos inferiors a 6 cm, obtinguda segons la NLT-159/86. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts 

percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda 

segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

Control de qualitat. 

a) Control de producció: 

a.1 Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra 

segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 

- 1 penetració, segons NLT-124/84. 

- 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

- 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
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- 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

- 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

a.2 Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

- 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

- 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

- 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-

358/74. 

- 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

- 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

- 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa de trànsit), segons NLT-174/72. 

a.3 Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre 

cada una d'elles: 

- 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

- 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

- 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

b. Control d’execució: 

b.1 Fabricació: 

- Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i 

una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents assaigs: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

- Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una 

altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

- 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
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- Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i 

una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

- 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

- 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86. 

- 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons 

la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i 

gruixudes. 

- 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-

352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 

Cada setmana: 

- 1 immersió - compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a 

immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

Temperatura. 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

b.2 Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les 

limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

b.3 Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents 

assaigs distribuïts aleatòriament: 

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran 

emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de l'Obra. 

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 

- 8 determinacions de gruixos. 

- 8 determinacions de la qualitat de les mescles, per l’assaig de tracció indirecte 8 o 5 si 

l’assaig és tan sols en sec). 

L’execució d’aquest últim assaig de tracció indirecte té el següent objectiu i procediment. 

Objectiu 

Aquest procediment té com a objectiu controlar la qualitat de les mescles bituminoses i la seva 

posada en obra mitjançant la determinació de la resistència a tracció indirecte dels testimonis 

obtinguts desprès de la seva execució. La resistència a tracció indirecte és un paràmetre 
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directament relacionat amb les característiques de la mescla, amb el seu procés d’execució i amb 

la qualitat aconseguida. 

Procediment 

La resistència a tracció de la mescla executada es determinarà en els testimonis cilíndrics de deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre trets del ferm, podent-se fer servir per aquest assaig els 

testimonis extrets del ferm per determinar l’espessor i la densitat de la mescla col·locada, sempre 

que aquests no hagin estat deteriorats i presentin una superfície regular i una alçada mínima de 

quatre centímetres (4 cm). 

El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5) si s’assagen 

solament en sec o de vuit (8) si s’assagen en sec i en humit, segons el procediment indicat a 

continuació. D’aquests testimonis es determinaran les densitats i, si s’assagen en sec i en humit, 

es distribuiran aleatòriament en dos grups. Per a l’assaig en humit els testimonis no hauran de 

estar parafinats. El assaig en humit haurà de realitzar-se al menys en un (1) de cada tres (3) lots, i 

sempre en el primer lot controlat per cada tipus de mescla. Es considerarà com a lot la fracció de 

mescla construïda diàriament. 

Resistència en sec 

La resistència en sec es determinarà en testimonis que es troben a cinc graus Calcis (5 ºC), per la 

qual cosa hauran estat a aquesta temperatura en un frigorífic, durant un temps mínim de quatre 

hores (4 h). 

L’assaig es realitzarà segons la NLT-346/90, amb els dispositius de càrrega indicats en la NLT-

360/91, a la velocitat de cinc-centes vuit dècimes de mil·límetre per minut (50,8 mm/min). Quan no 

es disposi de càmera termostàtica en la premsa, s’hauran de prendre les mesures adients per a la 

realització de l’assaig amb rapidesa; no hauran de transcórrer més de cinc minuts (5 min) des de 

que es treu el testimoni del frigorífic fins que es realitza l’assaig. 

La resistència en sec del lot s’obtindrà de la mitjana de les resistències obtingudes en l’assaig de 

cada testimoni, determinada segons la norma NLT-346/90, mitjançant la següent expressió: 

� � 2 � �
�� � � � 	
 

a on, 

- R: Resistència a tracció indirecte, MPa o N/mm2 (1 MPa = 9.8 kgf/cm2) 

- P: Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9.8 N) 

- π: Constant 3,14159 

- h: Alçada del testimoni, mm 

- d: Diàmetre del testimoni, mm 

Resistència en humit 
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Abans d’assajar els testimonis a compressió diametral hauran d’estar durant vint-i-quatre hores (24 

h) submergits en aigua a la temperatura de seixanta graus Celsius (60 ºC). Desprès de assecar-se 

a l’aire seran introduïdes a dins el frigorífic a la temperatura de cinc graus Celsius (5 ºC). El temps 

d'assecat a l’aire no serà inferior a vuit hores (8 h), i no hauran de transcórrer més de dos (2) dies 

de la seva extracció del bany i el seu assaig. El temps mínim de permanència en el frigorífic per al 

seu condicionament a la temperatura serà de quatre hores (4 h). Un cop condicionats els 

testimonis a cinc graus Celsius (5 ºC) es determinarà la resistència a tracció indirecte en humit de 

la mescla utilitzant la mateixa fórmula i procediment en sec. 

Resultats 

Com a resultats d’aquests assaigs s’obtindrà: 

Rt(S): Resistència a tracció indirecte en sec dels testimonis, en MPa. Promig dels valors obtinguts 

en el trencament en sec dels testimonis corresponents a cada lot. 

Rt(H): Resistència a tracció indirecte en humit dels testimonis, en MPa. Promig dels valors 

obtinguts en el trencament en humit dels testimonis corresponents a cada lot. 

ICt: Índex de resistència conservada dels testimonis, en %, obtingut mitjançant la següent 

expressió: 

�� � ����
���
� � 100 

c) Criteris d’acceptació o refús: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542 per 

a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetrà com a màxim que dues mesures que 

essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 

542. S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542; no més de dos (2) mesures 

podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un deu per cent (10%). 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542 

Referent a la qualitat de les mescles per l’assaig de tracció indirecte, tindran els següents criteris 

d’acceptació o rebuig i, en el seu cas, de penalització: 

La resistència mitjana a tracció indirecte dels testimonis, en sec i en humit, a la temperatura de 

cinc graus Celsius (5 º C) variarà en funció del tipus de mescla, havent de ser igual o superior als 

valors d’acceptació. A més a més el ICt serà major de 75. 

TIPUS DE MESCLA 
ACCEPTACIÓ ≥ REBUIG < 

Sec (MPa) Humit (MPa) Sec (MPa) Humit (MPa) 

G-20 i G-25 2.0 1.5 1.6 1.2 
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D-20 i S-20 2.5 1.9 2.1 1.6 

D-12 i S-12 2.2 1.7 1.8 1.4 

Per la recepció i aprovació del lot objecte de l’assaig, Rt(S) i Rt(H) hauran d’ésser superiors o igual 

als valors d’acceptació i l’índex ICt > 75%. 

En cas contrari es realitzaran les següents penalitzacions: 

- Si Rt(S) i/o Rt(H) son menors que els valors d’acceptació i superiors al de rebuig, 

s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa de mescla 

bituminosa corresponent al lot controlat. 

- Si l’índex ICt és menor del setanta-cinc per cent (75%), s’aplicarà una penalització 

econòmica del tres per cent (3%) a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot 

controlat. 

- Si més del vint per cent (20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors als valors 

de rebuig, s’aplicarà una penalització econòmica del tres per cent (3%) a la capa de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat 

Si concorren simultàniament algunes de les tres circumstàncies anteriors, s’aplicarà una 

penalització econòmica corresponent a la suma de les penalitzacions concurrents. 

En els casos de que Rt(S) i/o Rt(H) siguin inferiors al valor de rebuig no s’acceptarà el lot i 

s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot. En aquest cas no s’aplicarà 

penalització econòmica específica per aquest concepte, però el contractista haurà d’assumir els 

costos de fressat i reposició de la capa de ferm. 

Toleràncies geomètriques. 

a) De cotes i amplada: 

Es compararà cada vint metres (20 m.) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran 

de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres 

(15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de 

ser inferior a la teòrica. 

b) De gruix: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la 

secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser inferior al cent per 

cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus 

dels Plànols. 

c) De regularitat superficial: 
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La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre 

mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m) segons la Norma NLT-

334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà 

d'excedir de 5 dm2/hm. 

3.4.5. Regs i tractaments superficials. 

3.4.5.1. Regs d'emprimació. 

- Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a 

terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECI com a 

reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3. 

3.4.5.2. Regs d'adherència. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg.. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Dosificacions. 
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La dosificació per a aquest serà de com a mínim: 

Tres-cents grams per metre quadrat (300 kg/m2) d’'emulsió asfàltica tipus ECR-1d o ECR-2d-m, 

segons el cas (veure apartat 2.3.6 del present Plec de Condicions) com a reg d'adherència en 

ferms. 

No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la vista de les proves realitzades. 

Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i 

acompleix les condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director 

d'Obra. 

Control de Qualitat. 

a) Control de procedència i de recepció: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que 

figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia de que acompleix les condicions exigides als 

Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones 

(30 t) o per cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres 

amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT- 124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat 

d'acord amb el lligant seleccionat. 

b) Control d’execució: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o 

fulles de paper o un altre material similar, col·locades sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres 

quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció regada diàriament si aquesta fos menor. Es 

prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la 

dotació exigida. 

Per la determinació de l’adherència entre capes de mescles bituminoses es procedirà a realitzar 

un assaig de tall amb el següent procediment, que té per objectiu controlar la qualitat dels regs 

d’adherència. 

El procediment d’assaig consisteix en provocar en la superfície d’unió de les capes bituminoses a 

assajar un esforç tallant que produeixi la separació d’ambdues capes. Per això s’introdueix el 

testimoni en dues mordaces semicilíndriques i es col·loca horitzontalment en la base de l’assaig, 

figura 1. Mitjançant aquest procediment es converteix el testimoni en una biga birecolzada, on la 
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secció d’assaig, al estar molt pròxima al punt de recolzament, solament està sotmès a un esforç 

tallant. 

La resistència al tall del reg executat es determinarà a partir de testimonis cilíndrics de deu 

centímetres (10 cm) de diàmetre extrets del ferm, que com a mínim estaran formats per dues (2) 

capes. El nombre mínim de testimonis que haurà de disposar-se per lot es de cinc (5), 

considerant-se com a lot el corresponent a la superfície regada diàriament, sempre que no superi 

els dos mil cinc-cents (2500) metres quadrats. Si la superfície regada en un dia supera aquest 

valor, es dividirà en diferents lots de superfície semblant, inferior a dos mil cinc-cents (2500) 

metres quadrats. 

Els testimonis s’introdueixen entre les dues mordaces semicilíndriques, figura 2, formada per dues 

peces simètriques de 177.8 mm d’alçada i 101.6 mm de diàmetre interior, amb dos sortints que, 

mitjançant una sèrie de cargols, permetran agafar-los en la posició desitjada, de manera que la 

junta i la capa superior quedin a l’exterior del motlle, a 5 mm de distància del cantó superior del 

mateix. 

L’execució de l’assaig es porta a terme col·locant els testimonis confinats per les mordaces en 

posició horitzontal sobre un base amb dos punts de recolzament separats 20 cm, figura 3; sobre 

un d’aquests punts es col·loca el motlle metàl·lic i sobre l’altre la part superior del testimoni de 

manera que la junta d’unió entre les capes quedi a 5 mm de distància i, conseqüentment, el canto 

del motlle quedi a 10 mm, figura 1. El pistó de la premsa es col·loca sobre el motlle metàl·lic 

indeformable, en la part central del conjunt recolzat, i s’aplica una càrrega a una velocitat de 

deformació constant de 1.27 mm/min, de forma que sobre la unió de les capes, en les 

immediacions del recolzament, es produeix un esforç tallant i el moment flector és pràcticament 

nul. 

a resistència al tall es determinarà en testimonis que es troben a 20 ºC. Durant l’assaig s’obtindrà 

la càrrega màxima de trencament, essent també convenient registrar la variació de la càrrega amb 

el desplaçament del pistó de la premsa mitjançant un equip informàtic adequat. Les tensions 

tangencials o resistència al tallant de la unió d’ambdues capes per al lot corresponent s’obtindrà 

com a mesura de les resistències obtingudes en l’assaig de cada testimoni, definit mitjançant la 

següent expressió: 

� � 2 � �/� 

essent, 

- R = Resistència a tallant, MPa o N/mm2 (1MPa = 9,8 kgf/cm2) 

- P = Càrrega màxima de trencament, N (1 kgf = 9,8 N) 

- S = Superfície de la secció transversal, mm2 

Si algun dels testimonis extrets presentés les capes desenganxades o es desenganxessin en el 

moment de l’extracció, la resistència a tallant del reg es consideraria nul·la. 
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Resultats 

Com a resultat d’aquest assaig s’obtindrà: 

R = Resistència a tallant de reg d’adherència, en MPa. Promig dels valors obtinguts en el  

trencament dels testimonis corresponents a cada lot. 

Criteris d’acceptació o rebuig 

La resistència mitjana a tallant del reg d’adherència obtinguda a partir de l’assaig dels testimonis a 

la temperatura de vint graus Celsius (20 ºC) variarà en funció de les capes que el componguin, 

havent de ser igual o superior als valors d’acceptació. 

TIPUS D’INTERFASE ACCEPTACIÓ (MPa) 

Rodadura-Intermitja 0.6 

Intermitja-Base 0.4 

Base-Base 0.3 

Si no es compleixen els requisits anteriors es procedirà de la següent manera: 

- Si la resistència mitjana és inferior al límit d’acceptació, s’aixecarà la capa superior de 

mescla bituminosa corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà el reg i la 

capa per compte del Contractista o se estudiarà la mancança de capacitat estructural 

produïda per la falta d’adherència determinant el gruix addicional necessari per arribar al 

nivell de deflexions previstes en el ferm, que serà executat per compte del Contractista. 

- Si la resistència mitjana és igual o superior al nivell d’acceptació i més del vint per cent 

(20%) dels valors individuals de la mostra són inferiors en més de 0.2 MPa als valors 

d’acceptació, s’aplicarà una penalització econòmica del deu per cent (10%) a la capa 

superior de la mescla bituminosa corresponent al lot controlat. 

3.4.5.3. Dobles tractaments superficials. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual ha d'ésser aplicat el tractament. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat del granulat. 

- Segona aplicació del lligant bituminós. 

- Extensió i piconat de la segona capa de granulat. 

- Escombrat i eliminació del granulat residual no lligat. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la 

correcta execució de la unitat d'obra. 

Dosificació. 

A efectes de dosificació es proposen les següents: 
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1a. Aplicació: 

- Àrids: catorze litres per metre quadrat (14 l/m2) del tipus AE-20/10. 

- Lligant: un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,500 kg/m2) d'emulsió asfàltica 

tipus ECR-2.l. 

2a. Aplicació: 

- Àrids: set litres per metre quadrat (7 l/m2) del tipus AE-10/5. 

- Lligant: un quilogram per metre quadrat (1 kg/m2) d'emulsió asfàltica tipus ECR-2. 

Equip necessari per a l'execució de les obres. 

Serà l'indicat a l'article 532.4 del PG-3. 

Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les indicacions de l'article 532.5 del PG-3. 

3.4.6. Obres complementàries. 

3.4.6.1. Vorades, voreres i rigoles. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

- La neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- El formigó i la seva posada en obra de la llera d'assentament. 

- Les vorades, rajoles hidràuliques, rigoles i qualsevol altre peça prefabricada i la seva 

col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Execució de les obres. 

Les peces de vorada i rigoles s'assentaran sobre una llera de formigó del tipus HM-15, que tindrà 

una amplada igual a la de la corresponent vorada més cinc centímetres (5 cm), el gruix definit al s 

plànols. 

A les voreres, les peces de rajola hidràulica es col·locaran distribuint-les sobre una capa de 2 cm 

de morter sec (a truc de maceta), anivellat prèviament sobre llit de formigó HM-15, sobre el terreny 

degudament compactat. El rejuntat de les rigoles es realitzarà aplicant una beurada de ciment 

fluida. 

Les toleràncies admissibles en línia de rasant seran de ± 3 mm quan s'amidi amb regle de 3 m. 

3.4.7. Regularitat superficial de ferms rehabilitats. 

En capes de trànsit corresponents a la rehabilitació d’una carretera en servei amb solució de 

recrescut de gruix superior a deu centímetres (10 cm.), realitzades amb mescles bituminoses i per 
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categories de trànsit pesat T0, T1 i T2, l’índex de regularitat internacional (I.R.I.) serà inferior a 

l’unitat i cinc dècimes (1,5) en el cinquanta per cent (50 %) dels hectòmetres del tram, a dos (2) en 

el vuitanta per cent (80 %) i a dos unitats cinc dècimes (2,5) en la totalitat. 

Per la resta de les actuacions de rehabilitació superficial o estructural, en les categories de trànsit 

pesat T0 a T2, acabades amb una capa de trànsit de mescla bituminosa, l’índex de regularitat 

internacional serà inferior a dos unitats (2) en el cinquanta per cent (50 %) dels hectòmetres del 

tram, a dos unitats cinc dècimes (2,5) en el vuitanta per cent (80 %) i a tres unitats (3) en la 

totalitat. 

En actuacions de rehabilitació superficial i/o estructural amb gruixos totals inferiors a deu 

centímetres (10 cm) i capa de trànsit amb mescles bituminoses per a les categories de trànsit 

pesat T3 i T4, l’índex de regularitat internacional (I.R.I.) serà inferior a tres unitats i cinc dècimes 

(3,5) en la totalitat dels hectòmetres del tram. Als efectes d’aquesta prescripció, s’exclouen els 

ferms i paviments constituïts per capes granulars i tractaments superficials en els que l’actuació de 

rehabilitació consisteixi únicament en l’aplicació d’un altre tractament superficial (reg amb graveta 

o beurada bituminosa). 

3.5. Armat. 

3.5.1. Armadures passives en formigó armat i pretesat. 

3.5.1.1. Els especejaments. 

Com a norma general, el contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb 

suficient antelació, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a 

formigonar. 

Aquest especejament contindrà la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els 

plànols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud 

d'aquests. 

Així mateix, detallarà i especejarà perfectament totes les armadures auxiliars necessàries per 

garantir la correcta posició de les armadures segons els plànols durant el formigonat, tals com 

“borriquetes”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran 

numerades en la fulla d'especejament, i en correspondència amb els plànols respectius. 

En la fulla d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura. 

3.5.1.2. Els separadors. 

Les armadures inferiors dels fonaments i part inferior de la llinda es sustentarà mitjançant 

separadors de morter de mides en planta 10x10 cm i de gruix l'indicat en els plànols per al 

recobriment. El seu nombre serà de vuit (8) per metre quadrat. La resistència del morter serà 

superior a 250 kg/cm². 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 146  

 

Per a les armadures laterals els separadors seran de plàstic, adequats al recobriment indicat en 

plànols per a l'armadura i en nombre no inferior a quatre (4) per metre quadrat. 

Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran  suficientment per evitar que puguin 

desplaçar-se durant el formigonat. Les armadures de les piles es rigiditzaran en els seus plànols 

(paral·lels als paraments), i entre ells per a mantenir amb correcció la geometria d'aquestes. 

Es tindrà especial atenció en aplicar els productes de desencofrat abans de col·locar els encofrats 

i després d'haver-los deixat assecar el temps suficient. 

Els separadors laterals de les armadures es col·locarà abans que els encofrats. Abans de procedir 

al formigonat es comprovarà que les armadures no estan recobertes d'òxid no adherent. En cas 

que ho estiguessin es procedirà al raspallat de les barres. 

3.5.2. Armadures actives en formigó pretesat. 

La col·locació de l'armadura activa, l’enfilat, en el seu cas, i l'operació de tesat s'ajustarà a allò 

especificat en la instrucció EHE. 

A més, es compliran els següents requisits: 

- El contractista presentarà a la direcció d'obra per a la seva aprovació, i amb suficient 

antelació, el sistema de pretesat. 

- Si l'armadura activa s'enfila en la beina abans que la peça estigui formigonada es tornarà 

a comprovar la geometria d'aquesta i la seva estanquitat. 

- L'operació de tesat no s'iniciarà fins conèixer els resultats de la ruptura de provetes de 

formigó i amb la preceptiva autorització de la direcció d'obra. 

- Abans de començar les operacions de tesat es procedirà a la comprovació de la calibratge 

dels gats. 

- No es permetrà el tall de cables per procedir a la injecció en tant en quant no existeixi 

autorització expressa per part de la direcció d'obra. 

- Es prestarà especial atenció a assegurar la immobilitat de las beines durant el formigonat. 

A tal efecte cada mig metre, almenys, es disposaran els elements necessaris per 

assegurar la fixació de la beina. 

3.6. Formigonat. 

3.6.1. Aspectes generals. 

Definició. 

A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a la fabricació i posada en obra. 

- La fabricació, transport, posada en obra i vibrat del formigó. 

- L'execució i tractament dels juntes. 
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- La protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat. 

- L'acabat i la realització de la textura superficial. 

- L'encofrat i desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Per a l'inici del formigonat serà preceptiva l'aprovació per la direcció d'obra de la col·locació i 

fixació de l'armadura, dels separadors i de l'encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 

s'iniciarà cap tasca sense aquesta autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 

suficient antelació per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al 

ritme constructiu. 

Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per a 

cada element de l'obra, que haurà de ser aprovat per la direcció d'obra.  

3.7. Elements auxiliars. 

3.7.1. Encofrats i motlles. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- Els càlculs de projecte dels encofrats. 

- Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius. 

- El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres. 

- Els productes de desencofrat. 

- El desencofrat. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Tipus d'encofrat. 

Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte són: 

- Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alçats de murs i estreps. En 

aquests encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades 

no necessàriament uniformes, així com xapes metàl·liques o qualsevol altre material que 

no resulti deformat pel formigonat o la vibració. 

- Encofrat pla a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de fusta 

raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm) i 

una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos 

metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu mil·límetres 

(10 mm) a les piques. 
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- Encofrat corb vist a alçats de murs i estreps, per a deixar el formigó vist. Seran taules de 

fusta raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil·límetres (24 

mm) i una amplada que oscil·larà entre deu i quinze centímetres (10 i 15 cm). Les 

toleràncies màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats, amb regle 

de dos metres (2 m), seran de vint mil·límetres ( 20 mm) als murs i estreps i de deu 

mil·límetres (10 mm) a les piques. 

- Encofrat pla a lloses de tauler formigonades "in situ". Seran de taules de fusta raspallades 

i encadellades, amb una amplada màxima de deu centímetres (10 cm). Les toleràncies 

màximes d'acabat mesurades als paraments, un cop desencofrats amb regle de dos 

metres (2 m), seran de deu mil·límetres (10 mm). 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’ancoratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un 

producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a 

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que 

estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrat. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el 

lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si 

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament. 

3.8. Senyalització i abalisament. 

3.8.1. Marques vials. 

3.8.1.1. Definició. 

Marca viària, reflectoritzada o no, és aquella guia òptica sobre la superfície de la calçada, fent 

línies i signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Les marques viàries projectades són: permanents, (quant a la utilització prevista), i tipus 1 

(marques viàries convencionals). 

Les zones a pintar s'indiquen al Document número 2, Plànols.  

El Contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el Director de l'Obra 

els punts on comencen i acaben les línies contínues de prohibició d'avançar. 

Les unitats d’obra de marques viàries inclouen, sense caràcter limitatiu: la col·locació i retirada de 

la senyalització d’obra; el replanteig i premarcatge de les marques; el subministrament, 

emmagatzematge, transport a l’obra i aplicació dels materials; la prestació dels equips de personal 

i maquinària; la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar; la recollida, càrrega i evacuació 
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d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats; qualsevol material, treball o mitjà auxiliar per 

a desenvolupar-les i acabar-les en les condicions de qualitat demanades i en el termini contractat; i 

el manteniment fins a la recepció provisional. 

3.8.1.2. Dosificacions per aplicació. 

Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC, seran de color blanc i amb les dotacions 

següents: 

Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena de 

marques en senyalitzacions temporals). 

Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes de 

vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic d’aplicació en calent. 

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  

Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes per 

metre quadrat (0,600 kg/m2). 

3.8.1.3. Característiques essencials. 

Les característiques essencials de les marques viàries definides en la norma UNE 135 200(1), i els 

mètodes de mesura a emprar, per comprovar el bon resultat de l’aplicació, son els següents:  

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna 
Coeficient de retrorreflexió 

R’ 
UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 

Angle d’il·luminació:  3.5º 

Angle d’observació:4.5º 

Il·luminant:    CIE tipus A 

Visibilitat diürna 

Coordenades cromàtiques 

(x,y) 

Factor de luminància (β) 

Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de geometria 

45/0 

Il·luminant D 65 

Observador patró 2º 

Resistència a 

l’esllavissament  

Coeficient de resistència a 

l’esllavissament (SRT) 
UNE 135 272 Pèndol  TRL 

Els valors exigits es donen més endavant al control durant el període de garantia. 

3.8.1.4. Execució. 

L’aplicació serà feta tenint en compte el contingut de l’apartat 700.6 del PG-3 en tot lo relatiu a la 

preparació de la superfície, les limitacions a l’aplicació per motius meteorològics (humitat, 

temperatura i vent), el premarcat i l’eliminació de marques viàries existents. 
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3.8.1.5. Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització horitzontal inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 

els següents conceptes: 

- Marca, o referència, i dosificació dels materials consumits. 

- Tipus i dimensions de la marca viària. 

- Localització i referències sobre el paviment de les marques viàries. 

- Data d’aplicació. 

- Temperatura i humitat relativa al principi i al fi de la jornada. 

- Observacions i incidències que, a judici del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o les característiques de la marca viària aplicada. 

Control de recepció dels materials. 

Se comprovarà la marca o referència dels materials aplegats, per a verificar que es corresponen 

amb la classe i qualitat comunicada al Director de l’Obra. En aquesta verificació, es prendrà nota 

de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de materials fabricades més 

de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin estat les condicions de 

manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han estat mantingudes en les 

condicions degudes.  

Control de l’aplicació. 

Durant l’aplicació dels materials que formen part de la unitat d’obra, se realitzaran controls per a 

comprovar que són els mateixos dels amuntegaments i s’empren amb les dosificacions marcades.  

Aquests controls es faran sempre, tant si els materials tenen la marca “N” d’AENOR, com si no. 

Les dotacions d’aplicació es determinaran segons la norma UNE 135 274, disposant una sèrie de 

làmines metàl·liques no deformables sobre la superfície del paviment al llarg de la línia i en sentit 

transversal a d’ella, per on passarà la màquina aplicadora. Per a cada punt de mostra es 

col·locaran un mínim de deu (10) làmines separades trenta o quaranta metres entre si (30 o 40 m). 

Per a prendre les mostres per als assaigs d’identificació, se tindran en compte els criteris 

següents: 

- Es dividirà l’obra en trams de control, en un nombre “Ci” funció del volum total, havent-se 

realitzar aleatòriament, a “Si” trams (Si=Ci
1/2), una pressa de mostres dels materials 

emprats.  

- ( Si Si fos decimal, s’agafaria el nombre sencer immediat superior). 

- Les mostres seran presses directament del dispositiu aplicador de la màquina, al que 

s’haurà tallat el subministrament d’aire per l’atomització. A cada tram de control es 

prendran dos (2) mostres d’un litre (1 l) cadascuna. 
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Seran rebutjades les marques viàries aplicades en cada tram de control, si es dona algun 

d’aquests casos: 

- Als assaigs d’identificació, esmentats al capítol de materials d’aquest Plec, sobre les 

mostres, els materials no compleixen les toleràncies admeses a la norma UNE 135 200(2). 

- Les dotacions d’aplicació mitges dels materials, obtingudes a partir de les planxes 

metàl·liques, no queden entre el 95% i el 105% dels valors especificats en aquest Plec. 

- La dispersió dels valors obtinguts de dotacions dels materials aplicats sobre el paviment, 

expressada en funció del coeficient de variació (v), supera el 10%. 

Les marques viàries rebutjades, hauran de ser suprimides i aplicades de nou pel Contractista al 

seu càrrec. Els nous materials emprats i les noves marques viàries seran sotmesos als mateixos 

controls que ho havien estat els rebutjats. 

El Director de l’Obra, a més de disposar de la informació aportada pels controls esmentats, podrà, 

mentre es fa l’aplicació, ordenar la identificació de materials i la verificació de les dosificacions, 

sempre que ho consideri oportú. 

3.8.2. Senyalització vertical. 

Es defineixen com senyals i cartells verticals de circulació retrorreflectants, el conjunt d’elements 

destinats a informar, ordenar o regular la circulació del trànsit per carretera i que tinguin textos i/o 

pictogrames. 

Seran fabricats i instal·lats de manera que ofereixin la màxima visibilitat tant de dia com de nit, i 

per això seran capaços de reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels 

fanal dels vehicles) en la mateixa direcció però en sentit contrari. 

A l’obra es faran servir senyals temporals (amb fons groc) per als desviaments de trànsit, i 

permanents (amb fons blanc) per a dotació pròpia de la carretera. 

3.8.2.1. Senyalització vertical de codi. 

Definició. 

Les unitats d’obra amb les que s’organitza la senyalització vertical de codi són: 

- Plaques per a senyals de trànsit de diferents formes, mesures i nivells de 

retrorreflectància. Inclouen el subministrament, emmagatzematge i trasllat a l’obra de les 

plaques i tots els elements per a fixar-les als pals de suport. 

- Muntatge de plaques. Inclouen les operacions de presentació, orientació i subjecció de la 

placa al suport. 

- Suports de perfils buits d’acer galvanitzat per a plaques. Inclouen les operacions de 

replanteig; obertura de clots per fonaments; subministrament, col·locació, compactació i 

curat del formigó de fonaments; i el subministrament del pal, introducció en el formigó 

tendre, aplomat i manteniment amb tornapuntes i falques. 
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A més, totes aquestes unitats d’obra inclouen el muntatge i desmuntatge de les senyalitzacions 

d’obra mentre s’executen les operacions esmentades, i els materials, treballs i obres auxiliars per 

tal d’aconseguir acabar les unitats d’obra amb les característiques de qualitat demandes i en el 

termini contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

Control de qualitat. 

El control de qualitat de les obres de senyalització vertical de codi inclourà la comprovació dels 

materials amuntegats, de llur aplicació i de les unitats acabades. 

El Contractista lliurarà al Director de l’Obra, cada dia, un part d’execució al que hauran d’aparèixer 

els següents conceptes: 

- Data d’instal·lació. 

- Localització de l’obra. 

- Nombre de senyals instal·lats per tipus (advertència de perill, reglamentació i indicació) i 

naturalesa (serigrafiats, amb tractament anticondensació,...). 

- Situació dels senyals sobre plànols amb referències. 

- Observacions i incidències que, al parer del Director de l’Obra, poguessin influir en la 

durabilitat i/o característiques del senyal instal·lats. 

Control de recepció. 

A cada partida de materials de senyalització vertical de codi arribada a l’obra es comprovarà la 

marca o referència d’aquells, que deurà correspondre’s amb la classe i qualitat acceptada pel 

Director de l’Obra. 

Amb els materials amuntegats, el Director de l’Obra, amb la periodicitat que consideri adient, podrà 

ordenar la formació de dos conjunts de mostres d’assaig: un conjunt per ser enviades al laboratori 

acreditat, on seran sotmeses als assaigs no destructius assenyalats al punt 701.7.1.2 del PG-3: 

- Inspecció visual de l’aspecte dels senyals. 

- Identificació del fabricant dels senyals. 

- Comprovació de les dimensions. 

- Comprovació de les característiques fotomètriques i colorimètriques inicials (Coeficient 

de retrorreflexió (R’); coordenades colorimètriques dels vèrtex dels polígons CIE; factor 

de luminància (β)), d’acord amb els valors de les taules donades en aquest PPTP al 

parlar dels materials. 

I l’altre per ser guardades a l’obra per a realitzar assaigs de contrast, si fos necessari. El nombre 

de peces de cada tipus a prendre a cada mostra serà el donat a la taula següent: 

Nombre de senyals del mateix tipus 

En amuntegament (N) 2-15 
16-

25 

26-

90 
91-150 151-280 281-500 

501-

1200 

1201-

3200 

3201-

10000 

10001-

35000 

En la mostra(S) 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 
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Cada senyal o cartell del que resultin mesures defectuoses, es comptarà com a defectuós, i, 

segons el nombre total de defectuosos i el volum de la mostra, es considerarà acceptable o 

refusable l’aplec i quants senyals s’haguessin col·locat d’ell a l’arribada de l’Informe d’assaigs del 

laboratori acreditat. Els nombres per decidir seran els de la taula:  

Criteris per l’acceptació o refús d’una mostra representativa de senyals del mateix tipus, amuntegats o 

instal·lats a l’obra.  

Nivell de qualitat acceptable: 4,0 

Volum de la mostra (Ut) 2-5 8-13 20 32 50 80 125 

Màxim d’unitats defectuoses per acceptació 0 1 2 3 5 7 10 

Mínim d’unitats defectuoses per a rebuig 1 2 3 4 6 8 11 

Tots els materials en aplec dels tipus de senyals o cartells refusables, segons els assaigs fets, 

seran desmuntats i retirats de l’obra a càrrec del Contractista, que haurà de subministrar-los de 

nou, assajar-los i muntar-los una altra vegada. 

3.8.3. Barrera de seguretat metàl·lica. 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 

28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000).. 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer 

galvanitzat i perfil de doble onda, així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al 

Document nº 2: Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

Barrera de seguretat metàl·lica. 

Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials (bandes, 

separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge i 

desmuntatge de les senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i 

soldar perfils a planxes; la presentació de separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de 

les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les bandes; l’estrenyiment dels 

cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 

Terminal en cua de peix. 

Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre la 

barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 

Terminals curts i llargs. 

Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades a les 

particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als Plànols.  
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Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per 

acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la recepció 

provisional. 

Fonaments de tanques de seguretat. 

Els pals es fonamentaran per enclavament en el terreny, salvat que la duresa d’aquest ho faci 

impossible o que la seva resistència sigui insuficient. Per a distingir aquest últim cas, abans de 

col·locar la tanca es realitzarà un assaig “in situ” sobre el pal enclavat aïllat, consistent a aplicar-li 

una força paral·lela al terreny i perpendicular a la direcció de la circulació adjacent, dirigida cap a 

l’exterior de la carretera, i amb el punt d’aplicació a 55 cm per sobre del nivell del terreny, i en 

mesurar el desplaçament de l’esmentat punt d’aplicació i de la secció del pal a nivell del terreny. 

Aquesta força s’anirà incrementant fins que el desplaçament del punt d’aplicació arribi a 45 cm. 

Es considerarà que la resistència del terreny és adequada si s’acompleixen simultàniament les 

dues condicions següents: 

La força que produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació igual a 25 cm és superior a 8 KN. 

Per un desplaçament del punt d’aplicació de la força igual a 45 cm, el desplaçament del pal a nivell 

del terreny és inferior a 15 cm. 

En terrenys d’escassa resistència es farà un calaix a tot el llarg de la línia de fonaments dels pals, 

en una amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm, i aquest calaix es reblirà amb formigó HA-

25/B/20/II a, disposant prèviament una armadura de 4 Ø 12, amb estreps de Ø 8 cada 50 cm, tota 

amb barres corrugades B-50. Es deixaran caixetins quadrats de 20 cm de cantell, en el centre de 

la biga armada, per a clavar-hi els pals a través d’aquests. Es disposaran junts transversals de 

formigonat a intervals de 12 m, en correspondència amb un quart d’una tanca. Els caixetins es 

rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant. 

En terrenys durs no aptes per a clavar, el pal s’allotjarà en un forat de diàmetre adequat a les 

mesures transversals d’aquest (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima. Aquest 

forat es podrà fer per perforació en massissos petris, o emmotllant un tub en un massís cúbic de 

formigó HA-25/B/20/II a, de 50 cm de cantell, en els altres casos. El pal s’ajustarà amb falques i els 

forats es rebliran amb sorra amb una capa superior impermeabilitzant, però en cap cas es reblirà 

el forat amb formigó. 

Si l’estructura que sustenta el parapet té dimensions verticals i resistència suficients, per exemple 

murs de formigó, es podran allotjar els pals en forats (perforats o emmotllats) de diàmetre adequat 

al pal (120 mm per a C-100) i 450 mm de profunditat mínima, ajustant-los amb falques i reblerts de 

sorra, sense omplir el forat de formigó en cap cas. 

En cas contrari, com acostuma a passar en taulers de ponts, els pals tindran un peu format per 

una xapa soldada de 15 mm de gruix, amb quatre forats. El peu se subjectarà, mitjançant quatre 

femelles M16, a quatre espàrrecs verticals M16, amb ancoratges per a tracció de 22 KN amb 
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longitud mínima de 200 mm. Els ancoratges seran solidaris de l’estructura, bé per haver estat 

col·locats en formigonar-la, bé perquè s’hi hagin perforat forats i s’hagin fitxat amb un adhesiu o 

per expansió. 

Si l’estructura de mur de maçoneria no té prou resistència, es col·locarà a sobre una biga de 

formigó HA-25/B/20/II a, de secció 50 x 50 cm i armada amb 8 Ø 12, amb estreps Ø 8 cada 20 cm, 

per a allotjar-hi els ancoratges de la mateixa manera que al paràgraf anterior. 

Execució. 

Les bandes portaran els elements d'unió especificats als plànols i la superposició es farà en el 

sentit del tràfic. 

En el cas de la instal·lació de barreres en obres de fàbrica, la separació dels pals serà de dos 

metres (2 m), per això, es situarà un pal al centre del mateix i es practicarà a la barrera ja 

instal·lada, el forat necessari per a la seva unió a l'amortidor. 

Es col·locaran bandes especials de la longitud necessària, fabricades a mida, fins a una màxima 

de quatre metres i vuitanta centímetres (4,80 m), si per causes especials no és possible la 

instal·lació de la mida normalitzada de banda en algun punt. 

Control d’execució. 

Inclou el control dels elements constitutius aplegats i el control de la unitat acabada. 

El Contractista remetrà diàriament al Director d’Obra un part d’execució al que farà constar: 

Data d’instal·lació. 

Localització de l’obra. 

Nombre d’elements instal·lats, tipus per tipus. 

Situació de les barreres de seguretat. 

Observacions i incidències que al parer del Director d’Obra poguessin influir en les característiques 

i/o la durabilitat de les barreres de seguretat instal·lades. 

Caldrà comprovar la marca o referència dels elements aplegats constitutius de les barreres per a 

verificar es corresponen amb la classe i qualitat acceptada pel Director d’Obra. 

Els materials se comprovaran per fraccionament en lots. Cada lot tindrà el nombre d’elements de 

cada tipus que entrin en 2.000 m de barrera acabada. Sobre ells es faran els mateixos assaigs 

esmentats en aquest Plec per a acceptar els subministraments. Aplicant els mateixos criteris 

esmentats aleshores, es rebutjarà o acceptarà cada lot. Els lots rebutjats, hauran de desmuntar-se 

i substituir totes les peces dels tipus que hagin aparegut com defectuosos, cas de que ja fossin 

muntats, o treure'ls de l’aplec i substituir-los per altres, tot a càrrec del Contractista. Sobre els 

materials nous, es faran les comprovacions corresponents abans d’admetre'ls. 

Garantia. 
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Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte 

d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter 

permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats regularment d’acord 

amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des de la 

data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 

El Director d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i 

dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades 

d’emmagatzematge. 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar al Director d’Obra les instruccions de conservació 

dels productes proveïts per ell. 

3.8.4. Barrera de seguretat de formigó (new jersey). 

3.8.4.1. Definició. 

La barrera de seguretat rígida tipus New Jersey és un dispositiu que no permet l'absorció de part 

de l'energia cinètica de l'impacte per la seva pròpia deformació. Per tant, no necessita preveure's 

un espai darrere de la barrera per a la possible deformació d'aquesta, com en el cas de barreres 

de seguretat metàl·liques tipus doble ona. 

El perfil transversal de la barrera és l'encarregat de canalitzar al vehicle que topi amb ella, i 

dissipar part de la seva energia cinètica per fregament entre vehicle i barrera. 

Es col·locarà en els llocs indicats en els plànols, a més d'en aquells llocs que indiqui el Director 

d’Obra. 

3.8.4.2. Materials. 

Els materials especificats en aquest apartat s'empraran per als elements definits en les normes 

UNEIX 135 111 i UNEIX 135 112. 

En barreres de seguretat de formigó s'emprarà un material amb una resistència característica 

superior a vint-i-cinc megapascals (25 MPa), d'acord amb la vigent “Instrucción de hormigón 

estructural (EHE)”, o normativa que la substitueixi. 

En barreres de seguretat de formigó amb encofrat perdut, el formigó de farciment haurà de tenir 

una resistència característica superior a vint megapascals (20 MPa). 

Per a la fabricació del formigó s'utilitzaran ciments del tipus I o II, en totes les seves classes 

definides en la norma UNEIX 80 301. 

La grandària màxima d'àrid serà de vint mil·límetres (20 mm) i complirà amb les prescripcions 

tècniques indicades en l'article 7 de la vigent “Instrucción de hormigón estructural (EHE)”, o 

normativa que la substitueixi. 

Si s'utilitzen additius, l'ús dels quals estigui permès, hauran complir les prescripcions indicades en 

la norma UNEIX 83 200. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 157  

 

Les armadures hauran de complir les especificacions que recull l'article 9.3 de la “Instrucción de 

hormigón estructural (EHE)”, o normativa que la substitueixi. 

Els elements constituents de les barreres de seguretat de formigó disposaran preferiblement el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” de AENOR). 

Podran utilitzar-se elements constituents de les barreres de seguretat de formigó importats d'altres 

Estats membres de la Unió Europea o que siguin part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, 

sempre que les diferents partides fossin identificables. Es tindran en compte els resultats dels 

assaigs realitzats per un laboratori oficialment reconegut per l'Administració competent en els citats 

Estats, efectuant-se, únicament aquells assaigs que siguin precisos per a completar les 

prescripcions tècniques especificades en el present apartat. 

Per als elements constituents de les barreres de seguretat de formigó que no posseeixin el 

corresponent document acreditatiu de certificació (marca “N” de AENOR), les seves 

característiques tècniques seran les especificades en les normes UNEIX 135 111, UNEIX 135 112, 

UNEIX 135 121, UNEIX 135 122, havent de presentar per a l'acceptació per part del Director 

d’Obra un certificat, emès per un laboratori acreditat, on figurin les característiques dels elements 

constituents de les barreres de seguretat de formigó objecte del projecte. 

En cap cas podran ser acceptats elements constituents de les barreres de seguretat de formigó en 

els que les freqüències dels assaigs, realitzats per un laboratori acreditat, per a la comprovació de 

les característiques especificades en el present apartat, siguin inferiors a les exigides per a 

disposar del corresponent document acreditatiu de certificació. La garantia de qualitat dels 

elements constituents de les barreres de seguretat de formigó serà exigible en qualsevol 

circumstància al Contractista adjudicatari de les obres. 

3.8.5. Abalisament. 

Definició. 

Aquesta unitat d'obra consisteix en la col·locació de captafars i fites d'aresta reflectants per a 

senyalitzar els marges de la via de circulació, així com la col·locació de fites per indicar les 

distàncies recorregudes sobre aquesta. 

Col·locació. 

La instal·lació d'abalisament es realitzarà en els dos marges de cada calçada, essent de color 

ambre els de l'esquerra en el sentit de circulació i blancs els de la dreta. 

3.8.5.1. Fites kilomètriques i miriamètriques 

Execució de les fites kilomètriques 

L'estampació de la xapa i el reforç perimetral es realitzaran en les premses hidràuliques fabricant 

prèviament un útil d’estampació de forma que l'operació es realitzi d’un sol cop, no admetent-se 

cap tipus de soldadura. 
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La xapa un cop estampada s’haurà de sotmetre a tractaments mecànics, químics o ambdós 

alhora, de forma que es garanteixi una perfecta neteja i adherència a ella de les pintures 

d’imprimació i acabat i les lamines reflectants que s’apliquin. 

Tot el senyal haurà d’estar pintat amb imprimació i almenys una capa d’esmalt (acabat secat al forn) 

del color que correspongui. 

El material reflectant haurà d’aplicar-se sobre el senyal pintat mitjançant calor i pressió 

proporcionats per una màquina especial de pressió per buit que haurà de tenir l’aprovació de 

l’empresa subministradora de l’esmentat material. 

El material reflexiu vermell o blau s'aplicarà en les dos superfícies paral·leles formades, una part 

per l'orla perimetral i la franja horitzontal intermèdia i d’altre pel fons del requadre superior de la 

placa. D’aquesta forma les superfícies inclinades que uneixen els dos plànols paral·lels entre ells, 

no seran reflexives. Anàlogament, el material reflexiu blanc s’aplicarà només en la superfície plana 

que forma el requadre inferior del senyal. 

Les inscripcions que figuren en el senyal amb lletra i número de la carretera, paraula km i número 

del kilòmetre hauran de ser d’una de les següents formes: 

a. La paraula km i el número del  quilòmetre es faran serigrafiades en negre sobre el paper 

reflexiu blanc o calant el paper reflexiu blanc de forma que aparegui la paraula km i el 

número en el color negre del fons del senyal. 

b. La lletra i el número de la carretera seran reflexius blancs, retallant el reflexiu blau i col·locant 

en el forat la lletra i el número de la carretera en el reflexiu blanc. 

Les plaques portaran el revers pintat de gris blavós clar i sobre ell, s’inscriuran amb pintura negra 

la inscripció que determini la Direcció general de Carreteres i el mes i l’any de fabricació, així com 

la referència del fabricant. 

La col·locació dels senyals en planta i alçat, es farà segons s’indica en els plànols. No obstant si 

per les circumstàncies locals del lloc, un senyal així col·locat, pugues quedar parcialment ocult, 

haurà de modificar-se la seva col·locació, de forma que sempre sigui ben visible. 

En particular a on existeixin "barreres de seguretat", l’extrem inferior de la placa kilomètrica ha 

d’estar per sobre de l’extrem superior de l’esmentada barrera de seguretat. En circumstancies 

especials, haurà de definir-se la col·locació prèvia consulta amb l’Enginyer Director de les obres. 

Les fites kilomètriques compliran les especificacions marcades en aquest Plec per a la 

senyalització vertical. 

Control 

De totes les partides de fabricació, les mostres de fita acabada presses be en la fàbrica o en el 

propi lloc de col·locació, seran portades a analitzar al laboratori, a on es faran entre altres, als 

següents assaigs: 
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Gruix de la xapa 

El valor mig del gruix de la xapa suport de la placa, mesurat en diversos punts, un cop eliminada la 

pintura i el material reflectant, estarà comprés entre 1,8 i 2,0 mm per les fites kilomètriques i entre 

2,0 i 2,5 mm per les fites miriamètriques. 

Adherència 

Es realitzarà l’assaig d’adherència sobre les pel·lícules de pintura i les làmines d’elements 

reflectants que posseeixi la placa, d’acord amb el MELC 12.92, no havent de desprendre cap de 

les quadrícules formades i les vores de les incisions no mostraran dents de serra. 

Color i brillantor 

Es mesurarà el color (coordenades cromàtiques) i la brillantor tant de les làmines d’elements 

refractants com de la pintura (si té zones de la placa suficientment amplies per poder fer mides), 

amb objecte de veure si compleix amb l’especificat en les "Recomanacions per l’ús de plaques 

reflectants en la senyalització vertical de carreteres" per les primeres i amb l’especificat en l’article 

273 del P.G. 3 per les segones, d’acord amb els MELC 12.108 i 12.100. 

Pals i elements d’ancoratge 

Assaig de gruix de xapa i del gruix i qualitat del galvanitzat. 

Es rebutjaran les partides que no compleixin tots els valors mínims dels assaigs indicats. 

Amb independència dels assaigs, les empreses adjudicatàries tindran que substituir, a compte seu, 

per un altre nou, tot senyal que en el termini de 5 anys presenti mostres de descoloració, manca 

d’adherent cia de pintura o làmina reflexiva, oxidació o qualsevol altre defecte de fabricació, transport 

o col·locació. 

3.8.6. Pretils 

Els pretils a disposar a totes les estructures i murs compliran les disposicions de l’Ordre Circular 

321/95 T i P i les directrius de la ‘Nota de Servicio1/95 S.G.C.’ de la Direcció general de Carreteres 

del Ministeri d’Obres Públiques. 

Els pretils a disposar a cada estructura estan totalment definits en els corresponents plànols del 

Document núm. 2. 

Aquesta unitat d’obra inclou totes les operacions següents: 

- Subministrament de la peça prefabricada i dels seus elements d’ancoratge 

- Encofrat i desencofrat de la part de pretil formigonada ‘in situ’ 

- Armadures i formigó 

- Montants i passamà metàl·lic 
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- Tractament antioxidant de les parts metàl·liques i pintat amb dues capes segons la 

tonalitat fixada pel Director de les Obres. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre material u operació auxiliar necessari per a la correcta realització del pretil. 

3.9. Obres diverses 

3.9.1. Junts de dilatació d’estructures i ponts. 

El junt es muntarà seguint especialment les instruccions del fabricant pel que fa a ancoratge en 

l’estructura i separació disposada en el moment de l’ancoratge, en funció de la temperatura i estat 

tensional de l’estructura. 

CONTROL DE QUALITAT 

La forma i tipus de junt serà l’indicada en el plànols o per la Direcció d’Obra i es comprovarà que 

acompleix amb les especificacions bàsiques següents: 

Estanquitat en cas de pluja, neu, forts condensacions, etc. 

Possibilitat d’esllavissament de qualsevol de les vores en les tres direccions bàsiques en relació 

amb els eixos de simetria de les juntes. 

Conservarà les característiques mecanivo-elàsqiques dels materials de la junta i de les vores, a 

l’àmbit d eles temperatures extremes previstes. 

No produirà, en qualsevol situació de treball, ressalts o enfonsaments que provoquin comps 

molestos al pas dels vehicles. 

3.9.2. Impermeabilització de taulers de ponts i de paraments de murs. 

Definició. 

Aquesta unitat compren els treballs i materials necessaris per a la impermeabilització de taulers de 

ponts i de paraments de murs, mitjançant una pintura de dos components a base de resines epoxi 

i alquitrà d’hulla, amb càrregues minerals i alt contingut en sòlids i una protecció de sorra silícea, i 

inclou: 

Les operacions de neteja de la superfície a impermeabilitzar. 

Els materials necessaris per a l'execució de la capa d'impermeabilització. 

El subministrament, emmagatzematge i conservació en obra d'aquests materials. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d'aquesta unitat d'obra. 

Materials. 

Pintura de dos components base de resines epoxi i alquitrà d’hulla, amb càrregues minerals i alt 

contingut en sòlids: 
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Color: Negre 

Densitat: 1,76 kg/l aprox. 

Sòlids en volum: 78 % 

Adherència a formigó: > 30 kg/cm2 

Resistència a temperatures:  

Calor sec fins 100ºC 

Calor humit fins 60ºC 

Dissolvent a base d’hidrocarburs aromàtics 

Sorra silícia de granulometria 0,4-1 mm, per a cobrir en fresc la membrana d’alquitrà-epoxi, com a 

capa de protecció i millora de la unió amb la capa de trànsit. 

Execució. 

Prèviament a la realització de la impermeabilització es comprovarà que la superfície del tauler 

estigui en perfecte estat, per la qual cosa s’eliminaran les beurades superficials, brutícia, parts mal 

adherides o carbonatades, de forma que s’asseguri que el suport reuneix les condicions d’idoneïtat 

en quant a cohesió, solidesa i rugositat que garanteixin una bona adherència de la membrana 

d’impermeabilització. 

La neteja de la superfície es pot fer amb xorro de sorra, aigua a alta prensió o bé xorro de sorra-

aigua. El director de les Obres determinarà el procediment a utilitzar en cada cas. 

Per a l’aplicació de la impermeabilització el suport haurà d’estar totalment sec. 

En primer lloc es realitzarà una imprimació amb la mateixa pintura de dos components diluïda amb 

un 3% - 5 % com a màxim en volum de dissolvent 

Per a la realització del revestiment impermeable s’aplicaran dues capes de la pintura de resines 

epoxi i alquitrà d’hulla amb un temps mínim d’espera entre elles de 15 hores i màxim de 72. El 

gruix de cada capa estarà entre 250 i 365 micres. 

Sobre el revestiment impermeable fresc (enganxós) es polvorejarà, cobrint totalment la superfície 

(sense clavar), la sorra silícea de granulometria 0,4 – 1 mm. La sorra sobrant es retirarà abans 

d’estendre la capa de trànsit. 

Un cop estès el màstic bituminós no es permetrà el pas de vehicles o maquinària sobre aquest 

mentre no s'hagi col·locat la capa de trànsit. Igualment no es permetrà l'aplec de materials i el 

treball o pas sobre aquest. 

La temperatura mínima d’aplicació haurà de ser superior a 5ºC i la màxima entre 25 i 30 ºC. En 

cas de pluja s’hauran d’aturar els treballs i protegir la zona tractada. 
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3.9.3. Proves de càrrega. 

Vehicles. 

Els vehicles a emprar seran de pes i dimensions tals que assimilin al màxim possible el tren de 

càrregues que formen, al del projecte. 

Execució. 

El comportament resistent de les estructures enfront del tren de càrregues utilitzat en la prova es 

comprovarà per mitjà de l’amidament de les fletxes netes verticals, reals, aconseguides durant la 

seva execució, i la seva comparació amb les teòriques obtingudes en el projecte de la prova de 

càrrega. 

En cas que en dit amidament i comparació sorgissin dubtes raonables sobre el bon comportament 

de l’estructura, l’Enginyer Director podrà exigir el mesurament de formacions en determinades 

fibres o la determinació dels girs reals dels suports a fi de comparar-los amb els seus valors teòrics 

deduïts del càlcul. 

El mesurament dels corriments verticals s’efectuarà transversalment, almenys en dos punts de la 

secció  transversal del tauler, i longitudinalment es mesuraran als suports i a la secció central de  

cadascuna de les obertures. 

3.9.4. Elements prefabricats 

El Contractista de l’Obra lliurarà al Director de les Obres per a la seva aprovació els plànols i 

memòria de càlcul completa de tots els element prefabricats. A la memòria hauran de constar, a 

més a més de les dimensions, característiques i disposició dels materials, l’esquema estructural 

considerat , la definició de les hipòtesis de càrrega, incloses les de muntatge, i els càlculs 

complerts d’esforços i de dimensionament de l’armadura i de comprovació de la fisuració en 

aquells cassos que s’escaigui a judici del Director de les Obres. Igualment hi hauran de constar les 

proves de càrrega a realitzar. Els càlculs hauran de garantir el correcte comportament segons 

normativa vigent de tots els elements prefabricats, front a tots els nivells de sol·licitació últims i de 

servei, tant a nivell global com a nivell local. El Contractista d’Obra haurà d’entregar a la Direcció 

Facultativa per a la seva comprovació, qualsevol càlcul complementari que es consideri necessari 

per al compliment d’aquesta prescripció. També haurà de lliurar totes les dades que es sol·licitin 

referents al control de qualitat dels materials del prefabricat. 

En el cas d’elements que per la seva complexitat de manipulació ho requereixin, tals com bigues o 

piles prefabricades de grans dimensions, la Direcció d’Obra podrà exigir prèviament a la seva 

col·locació a obra, la descripció i comprovació del procediment de muntatge. 

3.9.5. Tubs per passos i canalitzacions de serveis. 

Definició. 

En aquesta unitat d’obra queden inclosos i, sense que la relació sigui limitadora: 
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El subministrament, tall i muntatge dels tubs, qualsevol que sigui el seu tipus, i tots els elements 

necessaris. 

L’excavació de la rasa necessària per a col·locar el tub. 

El subministrament i posada en obra de l’embolcall del tub, bé sigui formigó o sorra de riu. 

L’estesa i compactació del reblert de la rasa amb material seleccionat o amb material procedent de 

la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols. 

Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 

Execució de les obres. 

Les dimensions de les rases s’ajustaran a les mesures indicades als plànols i a allò que, sobre el 

particular, assenyali l’Enginyer Director. 

Un cop realitzada l’excavació de la rasa, es procedirà a la col·locació del tub i a l’execució del 

recobriment amb formigó HM-15 o bé amb sorra de riu, segons les dimensiones i formes 

assenyalades als plànols. 

Posteriorment, es portarà a terme el rebliment de la rasa amb material seleccionat o procedent de 

la pròpia excavació, segons s’indiqui als plànols, i la seva compactació fins a aconseguir el noranta 

vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l’assaig Proctor Modificat. 

3.9.6. Murs d’escullera. 

3.9.6.1. Fonament. 

Abans de la realització del mur s’haurà de comprovar que el terreny permet suportar les pressions 

transmeses pel mur. La base d’assentament es compactarà al 98 % del Proctor Modificat. 

El fonament del mur d’escullera es realitzarà vessant formigó HM-20 entre els forats de l’escullera 

en tota la zona definida en plànols, i com a mínim fins a nivell del terreny. El formigó haurà d’omplir 

la totalitat dels buits deixats per la pedra. 

3.9.6.2. Col·locació dels blocs d’escullera. 

Els blocs d’escullera es col·locaran en el mur assegurant la seva estabilitat i mantenint en tot 

moment una contrainclinació de 1(v):3(h) respecte el trasdòs. 

La tolerància en obertura entre blocs no superarà en cap punt els 12 cm. Així mateix, cada bloc 

haurà de recolzar la seva cara inferior en, al menys, dos blocs, i estar en contacte amb els blocs 

laterals adjacents. 

A mesura que es vagi pujant el mur s’anirà terraplenant el trasdòs i s’anirà col·locant el material 

filtrant en una amplada no inferior a un metre. Es col·locarà un feltre geotèxtil al trasdòs de 

l’escullera. El sòl del trasdós presentarà un angle de fregament superior a 35 º i una densitat de 

1.900 Kg/m3. La densitat aparent serà superior a 1.900 Kg/m3. 
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La col·locació haurà de ser acurada de forma que tant el trasdòs com l’intradòs deixin una 

superfície ‘plana’ amb una tolerància de 10 cm. 

3.10. Estructures metàl·liques 

3.10.1. Unions soldades 

3.10.1.1. General 

La concepció dels detalls constructius es farà d’acord recíproc amb els procediments de soldatge i 

els mètodes de control elegits. 

La qualificació del procediment de soldatge es realitzarà seguint els requisits establerts en algun 

codi internacionalment reconegut. 

Seran necessàries mesures particulars per efectuar soldadures sobre peces de gran gruix i per a 

temperatures inferiors a 5 ºC. 

Aquestes mesures són: 

escalfament i tractaments tèrmics posteriors de relaxació de tensions 

control de temperatures durant l’execució de la soldadura 

control de l’energia de soldatge per unitat de longitud del cordó 

ordre d’execució dels cordons 

Tots els soldadors que intervinguin en l’execució de les soldadures estaran prèviament qualificats, 

segons els requisits establerts a la norma UNE 14010 o en algun codi internacional reconegut. 

L’acreditació de que el soldador ha superat les proves corresponents, serà presentada a la 

Direcció d’Obra amb anterioritat al inici dels treballs. 

3.10.1.2. Execució de les soldadures 

a. Juntament amb els plànols de taller, el Contractista haurà de preparar  un programa de 

soldadura que comprendrà els següents punts: 

Cordons a executar en taller i obra 

Ordre d’execució de les diferents unions i precaucions a adoptar per reduir al mínim les 

deformacions i les tensions residuals. 

- Ordre d’execució de cada cordó i de les capes successives. Ordre d’execució dels 

diferents cordons de cada nus. Es tindrà en compte per això els principis de màxima 

llibertat, màxima simetria i de màxima dissipació del calor. 

- Procediments de soldatge elegits per cada cordó, amb breu justificació de les raons del 

procediment proposat. 
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Per a la soldadura manual s’indicarà: la classe i diàmetre dels elèctrodes, el voltatge i la intensitat, 

d’acord amb les recomanacions del fabricant, la polaritat i les posicions del soldatge per a les que 

està aconsellat cada tipus d’elèctrode. 

Per a la soldadura amb arc submergit s’indicaran: el tipus i marca de la màquina, la qualitat i 

diàmetre del fil i el granulat de la pols, voltatge i intensitat. 

Per a la soldadura en atmosfera de gas inert s’indicaran: el tipus i marca de la màquina, la qualitat 

i el diàmetre, la naturalesa del gas a utilitzar, el voltatge i la intensitat. 

b. Les dimensions dels cordons s’ajustaran a les previstes amb les toleràncies especificades 

en aquest Plec. 

c. Abans del soldatge es netejaran els bordes i s’eliminarà amb cura tota la brutícia, rovell i 

molt especialment, les taques de greix o pintura. 

d. Les parts a soldar hauran d’estar ben eixutes. Els elèctrodes, el recobriment dels quals 

sigui específicament higroscòpic (els bàsics entre d’altres), hauran de ser introduïts en 

estufes  o armari assecador, seguint les instruccions del subministrador i conservats en 

elles fins el moment del seu ús. En general, en la manipulació i emmagatzematge 

d’elèctrodes, es seguiran estrictament les instruccions que tingui establertes el fabricant. 

e. Es prendran les degudes precaucions per protegir els treballs de soldatge contra el vent, la 

pluja i especialment contra el fred. Es suspendrà el treball quan la temperatura baixi de 0 

ºC 

f. Desprès d’executar cada cordó elemental i abans de dipositar el següent, es netejarà la 

superfície amb picot i raspall de filferro, eliminant qualsevol rastre d’escòria. 

g. En totes les soldadures s’assegurarà la penetració completa, fins i tot en la zona d’arrel; 

en totes les soldadures manuals a tope haurà d’elevar-se l’arrel pel revés i recollir-la, al 

menys, amb un nou cordó de tanca; quan això no sigui possible perquè l’arrel sigui 

inaccessible, s’adoptaran les mesures oportunes (xapa dorsal, guia de coure acanalat, 

etc...) per aconseguir un dipòsit de metall sa en tot el gruix de la costura. 

h. La superfície de les soldadures presentarà un aspecte regular, acusant una perfecte fusió 

del material i sense mostres de mossegades, porus, discontinuïtats o manca de material. 

Es prendran les mesures necessàries per evitar els cràters finals i les projeccions de gotes 

de metall fos. 

i. Quan hagi de refer-se una soldadura, s’eliminarà amb burí i no amb bufador. 

j. Al taller s’ha de procurar que el dipòsit dels cordons s’efectuï, sempre que sigui possible, 

en posició horitzontal. Amb aquest fi, s‘utilitzaran els dispositius de volteig que siguin 

necessaris per poder orientar les peces en la posició més convenient per a l’execució de 

les diferents costures sense provocar, malgrat això, sol·licitacions excessives que puguin 

danyar la dèbil resistència de les primeres capes a) L’acoblament en el taller d’obra i el 

muntatge del pont en la posició final, queda definida en els documents del projecte. 
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3.10.2. Control de qualitat 

3.10.2.1. General 

El control de qualitat que defineix aquest Plec, correspon al que la Propietat, a través del seu 

Director d’Obra, realitza. en cap cas eximeix el Contractista d’assegurar la qualitat del treball que 

desenvolupa i la seva verificació podrà necessitar de l’autocontrol corresponent. 

Inspecció de la fabricació al taller i a peu d’obra 

El Contractista demanarà de les diferents fàbriques d’on provinguin els materials l’autorització 

necessària perquè el Director d’Obra pugui inspeccionar-ne la fabricació. Aquest podrà ordenar la 

realització dels assaigs o proves que consideri necessàries i refusar les peces que jutgi 

defectuoses des del punt de vista de la qualitat, fabricació o dimensions. 

A més el Contractista haurà de permetre l’entrada al Director de l’Obra, el qual podrà ordenar, a 

càrrec del contractista, la realització de les proves, assaigs i comprovacions necessàries per 

assegurar-se que les clàusules del present plec s’acompleixen, tant pel que fa a la bona qualitat i 

resistència dels materials com a la bona execució dels treballs. 

Els assaigs i comprovacions anteriors, així com la presència del director d’Obra, no podran 

al·legar-se com a descàrrec de cap de les obligacions imposades, i es pot, fins desprès del 

muntatge, rebutjar les peces que siguin reconegudes defectuoses des del punt de vista del treball 

o de la qualitat. L’acceptació per part del Control de Qualitat no eximeix el Contractista de la seva 

responsabilitat per la presència de defectes no detectats en el mostreig estadístic, realitzat pel 

Control. 

Certificats 

De cada inspecció o control realitzat, s’emetran els certificats amb indicació, almenys de: 

- dates d’execució de l’assaig 

- identificació de la peça i zona inspeccionada 

- procediment aplicat 

- resultats obtinguts 

Personal 

El personal que realitza tasques d’inspecció o assaigs no destructius disposarà de la qualificació 

adient. 

3.10.2.2. Materials 

Es controlaran els certificats emesos pel fabricant dels materials. 

Amb l’objecte de detectar possibles defectes de laminació, totes les xapes que configuren el perfil 

del pont seran controlades per ultrasons. 
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El control serà realitzat pel mètode establert a UNE 7-278, explorant sobretot el perímetre de la 

xapa (50 mm del borde) i per quadrícula de 200 mm. 

Les xapes s’acceptaran si compleixen amb el nivell de qualitat “grau A”, establert a les UNE 36-

100. 

Preferentment, les xapes es subministraran complint amb aquest control que realitzarà i 

documentarà el mateix fabricant. 

3.10.2.3. Dimensions 

Control de la concordança amb els plànols i les prescripcions de tolerància establertes en aquest 

Plec. 

3.10.2.4. Soldadures 

General 

La qualitat de les soldadures quedarà assegurada mitjançant la realització de les inspeccions i 

controls previstos en el programa de punts d’inspecció, preparat per cada tipus de unió. 

Les soldadures que no compleixin les prescripcions de tolerància descrites en el paràgraf 3.10.5.3 

del present Plec, seran motiu de rebuig o reparació. les reparacions s’hauran de controlar. 

Mètodes de control 

- Inspecció visual 

Totes les soldadures seran inspeccionades visualment, vigilant el seu aspecte exterior i la integritat 

del soldatge. les dimensions de les cotes i les toleràncies es controlaran aleatòriament. 

- Control per partícules magnètiques 

A realitzar com a complement de la inspecció visual 

Aquest assaig permet la detecció de defectes o indicacions superficials. També és possible, amb 

certes limitacions, la detecció de discontinuïtats i inclusions no metàl·liques subsuperficials. 

Tècnica d’assaig: L’assaig es realitzarà mitjançant l’ús de jou magnètic portàtil, creant un camp 

magnètic local sobre la zona de soldadura a examinar i aplicant partícules magnètiques adients en 

color i característiques al material a inspeccionar. 

*Direcció de magnetització: Transversal i longitudinal a la soldadura 

* Tipus de corrent:  Alterna o contínua 

- Control per líquids penetrants 

A realitzar com a complement de la inspecció visual i substitutiu del control de partícules 

magnètiques. 

Aquest assaig permet la detecció de les discontinuïtats que afloren a la superfície dels sòlids no 

porosos; per això s’utilitzaran líquids que penetrin per capil·laritat en les discontinuïtat o esquerdes. 
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Posteriorment, i un cop eliminat l’excés de líquid penetrant de la superfície inspeccionada, el líquid 

contingut a les discontinuïtats transsuda i pot ser observat a la superfície. 

Tècnica o procediment a seguir: És vàlid qualsevol dels mètodes recomanats a l’ASTM E 165. En 

general el procediment  a seguir serà: 

- Preparació de les superfícies, eliminant projeccions de soldadura, escòries i altres 

irregularitats que puguin encobrir defectes. 

- Neteja amb dissolvents. 

- Aplicació de líquid penetrant, en esprai o brotxa, deixar-ho actuar almenys durant 20 minuts 

sense que s’assequi (pot ser necessari tornar a aplicar-ho en aquest temps). 

- Eliminar les restes de penetrant amb dissolvent o aigua, segons s’escaigui per la seva 

eliminació. No polvoritzar o dirigir el raig d’aigua directament sobre les zones objecte 

d’inspecció (utilitzar draps, etc..) 

- Aplicar el producte revelador (tipus 9D1 de ARDROX o semblant) una vegada assecada la 

superfície (aproximadament 2 minuts). 

- Avaluar les indicacions que es posen de manifest als 2,5 i 15 minuts d’aplicar el revelador, 

tant si estan sobre la soldadura com en els 10 mm annexos a cada costat. 

- Neteja final 

Control per radiografia 

Aquest control permet la detecció de defectes al interior de les soldadures i s’emprarà com assaig 

complementari de la inspecció visual i amb l’abast previst en el programa de punts d’inspecció. 

Tècnica d’assaig: Les plaques radiogràfiques seran obtingudes emprant aparells de raigs X o 

iòtops de Ir 92. 

La densitat estarà compresa entre 2 i 4. 

La qualitat d’imatge a les plaques radiogràfiques s’evidenciarà mitjançant la col·locació de 

l’indicador apropiat i corresponent, almenys, amb la classe II, segons norma DIN 54109 part 2. 

- Control per ultrasò 

Aquest control permet detectar el mateix tipus de defectes que la radiografia i es podrà emprar 

com substitutiu d’aquesta quan així estigui previst en el programa de punts d’inspecció. 

Tècnica d’assaig: La tècnica o mètode d’exploració a aplicar estarà d’acord amb el procediment 

proposat en el “Bridge Welding Code” AWS D 15-88. 

3.10.2.5. Muntatge 

- Supervisió de la implantació i de la anivellació de la construcció, així com de les 

contrafletxes. 

- Control de les mesures de seguretat, així com del seu compliment. 
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3.11. Plantacions I Hidrosembres  

3.11.1. Introducció 

Totes les obres compreses en el Projecte s'executaran d'acord amb els plànols i amb les 

indicacions de la Direcció Ambiental de l'Obra, la qual resoldrà les qüestions que es puguin 

plantejar en la interpretació d'aquells i en les condicions i detalls de l'execució. 

A més a més de les condicions contingudes en el Plec i en tot allò que no s'oposi a les mateixes, 

seran d'aplicació totes les prescripcions que figurin als Reglaments, Normes i Instruccions Oficials 

que guarden relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions complementàries 

amb els treballs necessaris per a realitzar-los. 

El Director Ambiental d'Obra, dintre del marc de la Llei, arbitrarà en tot moment l'aplicació de 

qualsevol norma que consideri necessària fer servir. A la vegada, en el cas de discrepàncies entre 

algun dels documents del Projecte, podrà adoptar, en benefici de les obres, la solució més 

restrictiva entre les discrepants. 

En cas d'existir alguna unitat d'obra no inclosa expressament en el Plec de Prescripcions 

Tècniques o en els Plànols del Projecte, s'executarà d'acord amb el sancionat per la costum com a 

regles de bona execució i les indicacions que sobre el particular assenyali el Director Ambiental 

d'Obra. 

Abans d'executar qualsevol unitat d'obra el Contractista haurà de presentar una unitat, o les que 

consideri necessàries la Direcció, completament acabades. 

El Contractista no tindrà dret a cap abonament per l'execució d'aquestes mostres si no són 

aprovades per la Direcció, ni pels enderrocs necessaris per a la nova execució, d'acord amb les 

normes que dicti la Direcció a la vista de la mostra. 

El Contractista s'obliga a seguir les indicacions de la Direcció Ambiental d'Obra en tot allò que no 

se separi de la tònica general del Projecte, i no s'oposi a les prescripcions dels Plecs de 

Condicions, que s'estableixin per a aquesta obra. 

3.11.2. Conservació de les obres 

El Contractista està obligat no només a l'execució de l'Obra, sinó també a la seva conservació fins a 

la recepció definitiva. 

La responsabilitat del Contractista per les faltes que en l'obra puguin advertir-se, s'estén al supòsit 

de que aquestes faltes es deguin exclusivament a una indeguda o defectuosa conservació de les 

unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conforme per la Direcció 

d'Obra, immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre moment dintre del 

període de vigència del contracte. 

En la liquidació final es certificarà al Contractista únicament la planta viva que estigui a l'obra 

passat el termini de garantia. 
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3.11.3. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

3.11.3.1. Plantacions  

En el cas de que un cop descarregades les plantes a l'obra, les plantacions no s'efectuïn el mateix 

dia, s'haurà de procedir a arreplegar-les prenen les mesures de protecció següent: 

- S'adequarà una zona d'aplec provisional per a replegar el material. Aquesta zona ha de 

tenir un sòl amb textura sorrenca o franco-sorrenca. El lloc ha d'estar protegit contra el 

fred, la insolació o el vents forts. 

- Els arbres i arbusts subministrats amb l'arrel nua es col·locaran dins d'una rasa oberta per 

aquesta finalitat. Es cobriran les arrels amb una capa de terra de 10 cm, distribuïda de 

manera que no quedin intersticis en el seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de 

les gelades, fins al moment de la seva plantació definitiva. Posteriorment cal regar-los. 

- Les plantes subministrades en contenidor o pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix 

s'arreplegaran fins el moment de la plantació i es regaran individualment. 

En tot moment s'ha d'evitar la dessecació d'alguna part de la planta, com també l'excés o 

embassament d'aigua. L'arreplegament de les plantes segons l'espècie i grandària facilitarà les 

tasques de control de les existències. 

3.11.3.2. Gelades i dessecació 

No es realitzaran plantacions, sembres, ni cap tipus de tractament vegetal, quan la temperatura 

ambient sigui inferior a 1oC o quan el sòl estigui gelat. 

Si les plantes es reben en obra en una d'aquestes èpoques, hauran de dipositar-les fins que 

s'acabin les gelades. En tot moment es seguiran les indicacions marcades per la Direcció 

Ambiental d’Obra. 

3.11.3.3. Incendis 

El Contractista haurà de seguir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, i a 

les instruccions complementàries que es dictin pel Director Ambiental de l'Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin innecessaris i serà 

responsable d'evitar la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les obres, així com els 

danys i perjudicis que es puguin produir. 

3.11.4. Plantacions 

3.11.4.1. Definició 

S'entén per Unitat d'Obra “plantacions”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 

establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies objecte de revegetació 

procedents de viver. 
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3.11.4.2. Execució i posada en obra 

La plantació inclou l’obertura dels clots de plantació, la col·locació de la planta, el rebliment del sot 

amb terra vegetal i la col·locació dels tutors i protectors d’escossell. 

La plantació inclou el subministrament de la planta a peu d’obra, l’obertura dels clots de plantació 

amb les dimensions especificades en el present plec en funció del tamany de la planta, la 

incorporació d’abonat de fons en el clot de plantació, la col·locació de la planta, el rebliment del sot 

amb terra vegetal, la formació de l’escossell, i la col·locació de tutors, protectors d’escossell i 

protectors de planta quant així he indicat en la partida pressupostària, i la realització de dos regs. 

3.11.4.3. Tipologia de les plantacions 

Les plantacions que s’efectuaran, seran les següents: 

Tractament Plantació tipus Forestal 1 

Espècie Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus humilis 30% 

Quercus ilex ssp ilex 30% 

Pinus sylvestris 40% 

TOTAL (ut/ha) 800 

Estrat arbustiu 

Sarothamnus scoparius 30% 

Phillyrea latifolia 30% 

Viburnum tinus 40% 

TOTAL (ut/ha) 1000 

Tractament Plantació tipus Forestal 2 

Espècie Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus suber 60% 

Pinus sylvestris 40% 

TOTAL (ut/ha) 800 

Estrat arbustiu 

Arbutus unedo 50% 

Sarothamnus scoparius 25% 

Cistus monspeliensis 25% 

TOTAL (ut/ha) 1000 

Tractament Plantació tipus Agrícola 

Espècie Densitat plantació (%) 
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Estrat arbori 

Quercus humilis 25% 

Quercus ilex ssp ilex 25% 

Pinus sylvestris 50% 

TOTAL (ut/ha) 500 

Estrat arbustiu 

Sarothamnus scoparius 30% 

Phillyrea latifolia 30% 

Viburnum tinus 40% 

TOTAL (ut/ha) 700 

Tractament Plantació Zones adjacents, marginals i altres 

Espècie Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Quercus ilex ssp ilex 100% 

TOTAL (ut/ha) 300 

Estrat arbustiu 

Sarothamnus scoparius 50% 

Phillyrea latifolia 50% 

TOTAL (ut/ha) 1000 

Tractament Plantació tipus Passos Fauna 

Espècie Densitat plantació (%) 

Estrat arbori 

Alnus glutinosa 100% 

TOTAL (ut/ha) 1000 

Estrat arbustiu 

Cornus sanguinea 50% 

Viburnum tinus 50% 

TOTAL (ut/ha) 1000 

3.11.4.4. Tamany i característiques del material vegetal 

Les dimensions de les espècies vegetals a implantar, tant del contenidor com de la planta, són les 

següents: 

ESPÈCIE MIDA ALÇADA: (CM)/CALIBRE PRESENTACIÓ 

Quercus suber 80-100 cm alçada Contenidor 

Quercus humilis 10-12 circunf. Pa de terra 

Quercus ilex ssp ilex 80-100 cm alçada Contenidor 

Pinus sylvestris 80-100 cm alçada Contenidor 

Alnus glutinosa 10-12 circunf. Arrel nua 

Castanea sativa 80-100 cm alçada Pa de terra 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 173  

 

ESPÈCIE MIDA ALÇADA: (CM)/CALIBRE PRESENTACIÓ 

Populus alba 10-12 circunf. Arrel nua 

Sarothamnum scoparius 40-80 cm alçada Contenidor 

Phillyrea latifolia 60-80 cm alçada Contenidor 

Arbutus unedo 60-80 cm alçada Contenidor 

Cistus monspeliensis 30-40 cm alçada Contenidor 

Cornus sanguinea 60-80 cm alçada Contenidor 

Viburnum lantana 30-40 cm alçada Contenidor 

Viburnum tinus 30-40 cm alçada Contenidor 

L'extracció del material edàfic en forats de profunditats superiors a 30 cm es realitzarà amb 

diferenciació d'horitzons (epipedió, endopedió i/o material geològic) evitant-se la seva mescla. El 

replè s'executarà mantenint la posició inicial d'horitzons. L’obertura dels clots s’ha de realitzar quan 

el sòl estigui humit i amb antelació suficient al moment de la plantació. Un cop acabada l’excavació 

es repassaran les parets per tal de descompactar-les i afavorir la penetració de les arrels. 

En el fons del forat s’introduirà terra fertilitzada amb adob compost NPK 15-15-15, per sobre de la 

qual es situarà una capa de terra vegetal. A continuació es trencarà el contenidor amb cura i les 

plantes es col·locaran rectes, centrades en el clot de plantació i orientades adequadament dins els 

orificis. El rebliment de la resta del clot es realitzarà amb terra vegetal de la mateixa obra, 

fertilitzada convenientment. 

Un cop acabades les feines de rebliment del forat de plantació es procedirà a la formació d'una 

depressió circular al voltant de l'arbre amb un cavalló horitzontal de 15 a 25 cm alçada que ha de 

permetre l'acumulació de l'aigua de reg. El diàmetre de l'escossell serà proporcional a les 

dimensions de la planta. La mida aconsellable és de 1 m2 per als arbres i de 36 cm2 per als 

arbusts. L'arbre o arbust s'ha de situar al centre de l'escossell. Per a les plantacions en pendents 

s'ha d'habilitar un escossell que reculli l'aigua de reg o de pluja, modificant la superfície. 

Un cop realitzat el rebliment del clot i la formació de l’escossell, es col·locaran els protectors 

d’escossell. Posteriorment es col·locaran els protectors de plantes i els tutors. Durant la 

manipulació dels protectors de plantes caldrà obrar amb cura per tal d’evitar la pèrdua de les 

varetes de bambú. Amb les vores del protector en contacte amb el sòl i resistència al mateix, es 

clavaran el tutors de bambú. Els tutors es fixaran a les plantes mitjançant una lligadura elàstica 

que permeti el desenvolupament en gruix de la planta. 

3.11.4.5. Període de plantacions 

Les plantacions han d’efectuar-se durant el període vegetatiu de les plantes, excloent els dies de 

major probabilitat de gelades. Per a les plantes en contenidor o arrel nua aquest període estarà 

comprès entre els mesos d’octubre a febrer. Les plantes en contenidor poden sobrepassar aquest 

període a judici de la Direcció d’Obra, i aleshores caldrà que estiguin protegides de la calor o llum 

directa. Per tant, les plantes es dipositaran en llocs protegits pel vent, frescos i ombrejats, i es 

regaran per tal de mantenir-les amb un nivell d’humitat adequat. El Director d'Obra, atenent a les 
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condicions climàtiques de la zona, podrà modificar aquest interval mitjançant justificació 

degudament documentada. 

3.11.4.6. Criteris d’acceptació i rebuig 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes en el 

present article i als epígrafs 2.10.3 (Especificitat del material vegetal), 2.10.4 (Dimensionat del 

material vegetal) i 2.10.5 (Sanitat vegetal). 

En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 

quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte, 

ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin objecte 

d'abonament. 

En qualsevol cas, l’acceptació de la Unitat d’Obra sota el supòsit de l’incompliment de condicions 

de mostratge quedarà condicionada a la seva viabilitat futura. 

3.11.5. Reg de plantacions 

3.11.5.1. Execució i posada en obra 

Prèviament a la plantació és donarà un reg fins percolació a les espècies subministrades en 

contenidor (test o contenidor). El termini màxim entre el reg de la planta en contenidor i la seva 

plantació serà de 4 hores. 

S'executarà un reg posterior a la plantació per a les plantes subministrades en contenidor (safata, 

test o contenidor) el termini entre plantació i reg no haurà de superar les 24 hores. Per a les 

plantes subministrades a arrel nua aquest termini no serà superior a 6 h. 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 d'Atmosfera 

definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb de Reg. 

Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i mota es considera com zona de Bulb de Reg 

el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del mota. 

La dotació del reg serà la següent: 

 Dosi de reg per sot 

Arbres adults 50 l/planta 

Arbres d’1 o 2 sabes 10 l/planta 

Arbusts adults 15 l/planta 

Arbusts d’1 o 2 sabes 10 l/planta 

3.11.6. Hidrosembres 

3.11.6.1. Definició 

S'entén per Unitat d'Obra “hidrosembra”, el conjunt d'operacions necessàries pel correcte 

establiment i arrelament en el lloc definit en projecte de les espècies herbàcies seleccionades. 
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3.11.6.2. Execució i posada en obra 

La hidrosembra inclou la barreja en cuba dels diversos components de la hidrosembra i l’estesa de 

la hidrosembra per les superfícies a sembrar. 

Emmagatzematge i barreja dels components 

Amb anterioritat a la hidrosembra, les diferents espècies i mescles de llavors, així com els altres 

components, hauran d’emmagatzemar-se en les seves quantitats totals d'aplicació. La seva sortida 

de magatzem haurà de comptar amb l'autoritat expressa de la Direcció d’Obra. 

S’introduirà aigua en el tanc de la hidrosembra fins cobrir la meitat de les pales de l’agitador.  

A continuació s’incorporarà el mulch evitant la formació de blocs i grumolls en la superfície de 

l’aigua. 

S’afegirà aigua fins a completar les ¾ parts de la capacitat total del tanc, mantenint el moviment de 

les paletes de l’agitador. Simultàniament s’incorporaran les llavors, adob i productes coadjuvants. 

Es barrejarà durant 10 minuts i s’acabarà d’omplir el tanc amb aigua a la vegada que s’incorpora 

l’estabilitzador. No es començarà el procés d’hidrosembra fins que no s’hagi aconseguit una 

barreja homogènia de tots els seus components. 

Període i procés d’hidrosembra 

Des del moment en que es barregin les llavors fins l’inici de l’operació de sembra no passaran més 

de 20 minuts. 

Els treballs d’hidrosembra s’han de realitzar en les èpoques de l’any més convenients, tenint en 

compte tant els factors de temperatura com de precipitació. Es recomana realitzar aquesta 

operació a principis de primavera i/o a finals de tardor. 

La hidrosembra es realitzarà directament sobre els talussos a tractar mitjançant el canó de la 

hidrosembradora o, en cas de talussos inaccessibles, mitjançant una o dues mànegues 

connectades al canó. El canó es situarà inclinat damunt la horitzontal.  

L’expulsió de la mescla es realitzarà de manera que no incideixi directament amb la superfície del 

talús per evitar que durant el procés es produeixin moviments de fins, i s’efectuarà mitjançant un 

moviment circular o en zig-zag per tal d’evitar que la mescla s’escoli pel talús. 

La distància entre la boca del canó o mànega i la superfície a tractar serà en funció de la potencia 

de la bomba, oscil·lant entre els 20 i 50 metres. Caldrà ajustar-la a o l’obra, realitzant les proves 

pertinents per tal d’evitar els efectes no desitjats abans indicats. Els talussos es ruixaran en sentit 

ascendent, i es distribuirà més llavor a les parts més elevades dels mateixos.  

Es procurarà augmentar la quantitat de llavor al límit de les zones a hidrosembrar. 
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La hidrosembra es realitzarà en dues fases: una primera fase de sembra i una segona fase de 

tapat amb mulch i estabilitzador per tal que de crear una capa protectora que faciliti la germinació 

de les llavors. 

Les dosis d'hidrosembra (tant en cuba com en talús) s'ajustaran a allò especificat en projecte, no 

admetent-se mermes o increments de la dosificació sense autorització expressa de la Direcció 

d’Obra. 

El Contractista ha de comprometre’s a resembrar totes aquelles zones on el percentatge de la 

superfície denudada sigui superior al 3% i, en tot cas, tota superfície sense vegetació unitària 

superior a 3 m2. El mostreig es realitzarà sobre parcel·les d’1 metre d’ample i tota l’alçada del 

talús. En cas de no superar-se els valors admissibles, es realitzarà un estudi per determinar les 

possibles causes dels resultats negatius. En vista als resultats, es podrà canviar la mescla dels 

components per a la resembra, sempre prèvia autorització de la Direcció Ambiental d’Obra. 

3.11.6.3. Reg d’hidrosembra 

Els regs s’executaran quan hi hagi dubtes de que la disponibilitat hídrica per la germinació de les 

llavors en desenvolupament sigui suficient, de tal manera que s’obtinguin unes condicions que 

permetin assolir els valors finals desitjats d’acord amb la impuresa i poder germinatiu previst. 

L’aportació d’aigua es realitzarà de manera que arribi al sòl de forma de pluja fina, de tal manera 

que no arrossegui les llavors ni els materials complementaris utilitzats, buidant zones i recarregant-

ne d’altres. 

La dotació dels regs es determinarà de manera que no es produeixin escolaments apreciables, tot 

evitant el desplaçament superficial de les llavors i materials. 

El nombre de regs garantirà que l’èxit de la sembra no creï unes condicions d’exigència de les 

espècies que no puguin ser proporcionades durant la conservació. Cal tenir en compte que es 

pretén mantenir les plantes vives per tal que aquestes desenvolupin un sistema radicular que els 

permeti suportar les condicions climàtiques de l’indret. 

El moment d’execució dels regs es determinarà tenint en compte les condicions climàtiques i 

ambientals reals que hi hagi després d’efectuar la hidrosembra. Els moments més indicats per 

regar són les últimes hores de la tarda i les primeres del matí. 

La Direcció Ambiental d’Obra podrà autoritzar variacions en la freqüència i dosi de reg quan les 

condiciona ambientals així ho justifiquin. 

3.12. Protecció de talussos 

3.12.1. Saneig del talús 

3.12.1.1. Descripció 

Neteja, saneig i/o preparació de talussos i bermes amb roques deteriorades i/o zones amb acopis 

de pedres, amb la retirada dels detritus, roques fracturades i/o pedres soltes que poguessin 
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quedar adherides o soltes en talussos o vessants rocoses, que resulten perilloses o obstrueixin el 

procés de muntatge de les proteccions, incloent la càrrega i transport a abocador dels materials 

sobrants. 

3.12.1.2. Definició 

Consisteix en les operacions necessàries per aconseguir l’adequat acabat dels talussos de cara a 

aconseguir un acceptable i segur parament, així com garantir la necessària estabilitat de les 

masses no excavades i que han de quedar al talús, garantint així les necessàries condicions de 

seguretat a l’usuari i les encaminades a minimitzar les derivades de l’erosionabilitat dels mateixos. 

3.12.1.3. Execució de les obres 

Les obres de neteja i saneig dels talussos es realitzaran una vegada finalitzades les demés unitats 

d’obra que poguessin contribuir a deteriorar les neteges i saneigs ja executats, cas que hagués 

estat possible realitzar aquestes amb anterioritat, i a manera de remat final de les obres. 

Consistiran en l’eliminació dels detritus adherits al talús i resultat de voladures, erosió climàtica o 

qualsevol altre agent, així com dels blocs de massa rocosa que pogués resultar inestables en un 

futur, a judici del director. S’empraran els medis mecànics i humans que siguin necessaris a judici 

del Director per aconseguir els objectius previstos i per a no deteriorar les parts d’obra ja 

acabades, tal com voreres, vorades, bermes, barreres de seguretat, tancaments, etc., si les 

hagués. Entre dits procediments s’inclouen els manuals i mecanismes, especialment el de doll 

d’aigua i aire, a les pressions que el Director estimi adequades. 

3.12.2. Neteja i reconstrucció de cunetes 

3.12.2.1. Descripció 

Neteja, i reconstrucció de les cunetes de la carretera, amb retirada dels blocs i elements situats en 

aquestes, i reperfilat i esbrossament dels dos primers metres del talús contigu, per a facilitar 

l’accés de les màquines i evitar els riscos que comporten aquests elements, incloent la càrrega i el 

transport dels productes sobrants a l’abocador. 

3.12.2.2. Definició 

Consisteix en les operacions necessàries per aconseguir que es puguin realitzar els treballs 

d’adequació de la carretera i les cunetes i que aquestes tinguin les condicions necessàries per a la 

seva circulació i evitar els riscos innecessaris produïts per aquests elements. 

3.12.2.3. Execució de les obres 

Les obres de neteja i reconstrucció de les cunetes es realitzaran abans de començar qualsevol 

tasca, ja que la seva funció es facilitar l’accés als talussos i una vegada finalitzada es podran 

realitzar les demés unitats d’obra. Consistiran en l’eliminació de qualsevol element que es trobi a la 

cuneta, tal com blocs i detritus, així com un reperfilat de les cunetes i una retirada i esbrossament 

dels blocs inestables dels primers metres dels talussos. S’empraran els medis mecànics i humans 

que siguin necessaris a judici del Director per aconseguir els objectius previstos. Entre dits 
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procediments s’incoen els manuals i els mecànics, tal com escombradores o retroexcavadores, 

amb camions per el transport i eliminació dels elements retirats. 

3.13. Canalitzacions per a xarxes de telecomunicació 

3.13.1. Obra civil per a canalitzacions de cable 

Per a l’execució de les rases i arquetes, així com per la posterior reposició de paviment, per a les 

conduccions és d’aplicació l’esmentat en els corresponents articles del present Plec. 

3.13.2. Formació del prisma de canalització 

Un cop determinat en el terreny el traçat de la canalització, el procés a seguir depèn bàsicament 

de si es tracta d’una canalització en obra existent o en obra nova. 

En el cas de canalitzacions en obra existent, els passos a seguir són bàsicament els següents: 

- senyalització provisional 

- tall del paviment 

- ruptura del paviment existent 

- excavació de les capes granulars i obertura de la rasa. 

- perfilat i neteja de la rasa 

- col·locació dels tubs 

- formigonat fins a assolir una cota 5 cm per sobre dels tubs 

- sobre el prisma conformat es procedirà al rebliment de la rasa amb tot-u artificial i la 

reposició del paviment  

En el cas de canalitzacions en obra nova: 

- col·locació dels tubs 

- formigonat fins a assolir una cota 10 cm per sobre dels tubs 

- rebliment de la rasa amb formigó HM-20 

3.13.3. Comprovació i reparació de conductes i instal·lació del fil guia 

Aquesta operació s’ha de realitzar de forma immediata a la finalització de la secció amb l’objecte 

de procedir a les reparacions que poguessin ser necessàries, abans de realitzar-se la reposició 

dels paviments. 

La comprovació dels conductes es realitzarà fent passar, en els dos sentits de la conducció, un 

mandrí amb forma de cilindre rematat en els extrems per dos casquets esfèrics amb  una longitud 

total mínima de 18,5 cm i un diàmetre mínim de 3 cm. 

Un cop comprovat, mitjançant el pas del mandrí, la inexistència d’embussos o esclafaments en els 

conductes, es procedirà a la instal·lació d’un fil guia de corda de plàstic de 5 mm de diàmetre.  

En el cas d’aparèixer alguna obstrucció es procedirà a la neteja del mateix amb els mètodes 

habituals (mandrí escombrall, llançadores, extractor….), per a novament procedir al mandrinat del 

conducte afectat i col·locació de fil guia.  
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Si un cop realitzada la neteja dels conductes, la canalització continua obstruïda serà necessari 

procedir a la reparació dels mateixos. Aquesta reparació ha de fer-se utilitzant maniguets de 

Polietilè. Per a això es sanejarà el conducte en la seva longitud afectada, essent necessari un sol 

maniguet en el cas en què aquesta longitud sigui inferior o igual a 7,5 cm, i dos maniguets i amb 

un tram de conducte intermig en el cas de longituds superiors. Un cop realitzada la reparació es 

procedirà a la reconstrucció del prisma seguint els mateixos passos que en la confecció original 

del prisma. 

3.13.4. Construcció i conservació de desviaments 

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir 

desviaments provisionals o accessos a parts d’obra, aquests es construiran d’acord amb allò que 

ordeni la Direcció d’obra, malgrat que el Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de les 

despeses ocasionades. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT. 

4.1. Moviment de terres. 

4.1.1. Treballs preliminars. 

4.1.1.1. Esbrossada.  

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la 

projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, 

brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador. En cas 

d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que 

prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

4.1.1.2. Enderrocs i demolicions. 

L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit 

i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres cúbics (m3) realment 

enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència entre les dades inicials, preses 

immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de 

finalitzar el mateix, en el cas d'enderroc de massissos, d’obres de fàbrica, calaixos de drenatge, 

murs de formigó en massa o armat. 

En el cas de paviments, ja siguin asfàltics o de formigó, i en el cas de voreres, es mesuraran els 

metres quadrats (m2) en planta realment executats, independentment del gruix (profunditat) de la 

demolició. 

L’amidament de demolició de cunetes es farà segons els metres lineals (m) realment executats. 

Igualment es mesurarà per metres lineals (m) realment executats la demolició de vorades, amb o 

sense rigola, segons sigui el cas. 

Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o 

manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador s’amidaran per M3 

Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armat s’amidaran es mesurarà 

per M2 

L’amidament de desmuntatge de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona es farà per 

metres lineals (m) realment executats. Existiran dos possibilitats; una que inclogui la part 

proporcional de desmuntatge de pals i l’altre que només contempli el desmuntatge de la secció 

doble ona i els seus complements. 
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En el cas de desmuntatge de senyals verticals de trànsit també existeixen dos possibilitats; una 

que inclogui el suport i la seva fonamentació, i l’altre que només contempla el desmuntatge de la 

placa i els seus complements. Totes dues possibilitats s’amidaran per unitats (u). 

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels 

productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de 

secció doble ona tipus bmsna2 o bmsnr2 , inclòs part proporcional de suports s’amidaran per 

unitats M2 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs 

part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels 

materials resultants s’amidaran per unitats M2 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit 

existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports s’amidaran per unitats M2 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació, de pòrtic fins a 15,50 m 

de llum interior, inclòs demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials 

resultants s’amidaran per unitats M2 

Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla d'acer 

galvanitzat, inclòs part proporcional de pals  s’amidaran per unitats M2 

L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris 

establerts al Quadre de Preus. 

4.1.1.3. Escarificat, rassanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del 

terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 

4.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre la projecció 

horitzontal del terreny. En el preu s’inclou la neteja de la superfície resultant, la càrrega i transport 

a l’abocador, lloc d’us o dipòsit dels materials sobrants. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat 

l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que 

estigui constituïda. 
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4.1.1.5. Neteja de paviments existents per rebre nous tractaments. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de paviment bituminós 

existent realment netejada. 

En les superfícies de paviments nous o escarificats, aquesta unitat no serà d’abonament per estar 

inclosa en les corresponents unitats de paviment i escarificat. 

4.1.1.6. Fresat de paviments bituminosos. 

Aquesta unitat s’abonarà per metres quadrats (m2) realment executats per cada centímetre (cm) 

de gruix fresat, segons el preu que a tal efecte figura al Quadre de Preus, inclou la posterior neteja 

de la superfície resultant. En el preu s’inclou admès la càrrega mecànica o manual dels materials 

resultants del fresat, el transport a l’abocador, lloc d’emmagatzematge o lloc d’us, i en el seu cas, 

el cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista 

no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

4.1.1.7. Tall de paviment de mescles bituminoses o formigó. 

Aquesta unitat s’abonarà per metres lineals (m) realment executats segons el preu que a tal efecte 

figura al Quadre de Preus, segons la fondària del tall. 

4.1.2. Excavacions. 

4.1.2.1. Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats 

sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per accedir-hi, l'excavació 

fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport 

dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta 

conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no 

podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els 

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de 

Preus. 

4.1.2.2. Excavació en desmunt de l'esplanació.  

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com 

diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos immediatament abans de 

començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, 
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els ordenats per l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en 

compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en 

unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per accedir-hi, la 

compactació de la superfície d'assentament del ferm o de l’esplanada millorada, l'excavació fins a 

les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels 

productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, estesa del material, 

allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució 

de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, les plataformes de treball i maquinària que la direcció facultativa consideri 

necessàries per a la seva execució, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 

els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que 

calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la 

voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el preu 

“ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts 

proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l’abocador a lloc d’ús, inclòs cànon 

d’abocament i manteniment de l’abocador. 

4.1.2.3. Pretall en talussos. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat 

(m2) realment executats, sempre i quan la Direcció d’Obra indiqui expressament l’execució 

d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en 

desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de 

Preus. 

4.1.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3). En el cas de rases 

contínues per a canalitzacions es mesurarà trobant el volum del prisma de cares laterals segons la 

secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny, sense considerar cap 
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sobreample. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de 

cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada 

per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada 

costat de la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 

laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora de desmunt a 

realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas 

inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf anterior, essent aquesta l'única objecte 

d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després 

de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de 

productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva 

posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament 

estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el 

cas que estigui constituïda. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs 

la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 

preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a 

l’obra. 

L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus: 

m3  excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en talussos, càrrega i transport a 

l’abocador, aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 

4.1.3. Terraplens i rebliments. 

4.1.3.1. Terraplens o pedraplens. 

Els terraplens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la diferència entre 

els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric corresponent a l'esplanació i els 

talussos definits als plànols, sense tenir en compte excessos produïts per talussos més estesos o 

sobreamples al terraplè o pedraplè. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i fonament, havent-se de 

considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

La coronació del terraplè s’abonarà al preu corresponent d’esplanada millorada en coronament de 

terraplè segons el tipus definit al projecte. 
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El preu d’abonament inclou la formació, manteniment i eliminació, si cal, dels camins per accedir-

hi, el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els casos 

necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rassanteig, allisada de talussos, 

escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin i altres activitats que facin 

falta. 

Els volums de desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes especificades al 

procés d’execució de la base de terraplè no seran d’abonament per estar inclòs al preu de 

preparació de la base de terraplè. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

En el cas de terraplè procedent d’aportació, el preu inclou l’excavació d’aquest material, així com 

la part proporcional de restauració de la zona de préstec. 

4.1.3.2. Base de terraplenat o pedraplenat. 

La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres quadrats (m2) 

realment executats, i inclou tots els treballs descrits al procés d’execució, incloent els volums de 

desmunt i terraplè generats per a la realització de les bermes i compactació dels fons de 

l’excavació. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de 

Preus. 

4.1.3.3. Rebliments localitzats. 

El rebliment de les rases, pous i fonaments s’amidarà amb els mateixos criteris que l’excavació, 

definits en aquest plec, i deduint els volums corresponents als fonaments, tubs, pous, etc...i 

s’abonaran per metre cúbic (m3) realment executats segons el preu que a tal efecte figura al 

Quadre de Preus. 

Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils 

presos abans i després dels treballs. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà segons la procedència del material, d’acord amb els preus que 

figuren al Quadre de Preus. 

4.1.4. Acabats. 

4.1.4.1. Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de 

les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 
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4.1.4.2. Retalusat en desmunts. 

Serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, tant sols el retalusat en excavació de 

terreny no classificat en zones de desmunt, sempre i quan la Direcció d’obra indiqui expressament 

l’execució d’aquesta unitat. En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats de 

desmunt. 

El retalusat en desmunt s’abonarà segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus: 

m³ Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb 

mitjans mecànics, inclòs part proporcional de voladura en roca, càrrega i transport a l’abocador o 

lloc d’ús. 

4.1.4.3. Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats 

sobre perfils transversals. No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les 

seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra 

vegetal s'abonarà segons el preu unitari establert en el quadre de preus: 

- m³ Subministrament, tractament i estesa de terra vegetal 

El tractament de terra vegetal procedent de pròpia obra s’abonarà d’acord als preus unitaris que 

figuren al Quadre de Preus: 

- m3 Tractament de terra vegetal amb adobs 

- m³ Estesa de terra vegetal de l'obra. 

- m3 Tractament i estesa de terra vegetal amb adobs 

4.1.5. Obres diverses. 

4.1.5.1. Camins d’accessos als talls. 

Els camins d’accessos als talls, així com el seu manteniment i restitució a l’estat indicat per la 

Direcció d’Obra, amb les corresponents mesures correctores, no serà d’abonament. 

4.1.5.2. Proteccions d’escullera 

Els proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de fonaments de piles i estreps o del 

talussos dels terraplens s’amidaran i abonaran per separat, segons els preus que així figuren de 

les unitats que conformen les proteccions al Quadre de Preus: 

- m³ Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l’obra, inclòs transport i col·locació, 

mesurat sobre perfil teòric segons plànols. 

- m³ Excavació de terreny no classificat en rases, pons o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloses part proporcional de voladures en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport 

a l’abocador, aplec o lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador. 



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 
202+300 al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  

 

 

Plec de Condicions tècniques. Pàgina | 187  

 

- m³ Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la 

pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

mesurat sobre perfil teòric. 

- m³ Filtre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m², de 100% foradat 

per ambdues cares, amb resistència a la perforació 1300N, inclòs pèrdues per retalls i 

encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d’assentament, totalment 

col·locat. 

Tots els elements que conformen les proteccions d’escullera a disposar per a la protecció de 

fonaments de piles i estreps o talussos dels terraplens seran amidats i abonats segons les 

dimensions teòriques que figuren als plànols de projecte o que en el seu defecte indiqui el Director 

d’Obres. 

4.2. Drenatge. 

4.2.1. Cunetes i baixants. 

4.2.1.1. Cunetes de formigó executades a l'obra. 

L' amidament serà la longitud de cunetes de cada tipus realment construït i l'abonament 

s'efectuarà aplicant a cada amidament el preu corresponent que figura al Quadre de preus. Aquest 

preu inclou l'excavació, allisada, formigonat, junts, encofratge, mostres, etc. i qualsevol material, 

maquinària o element auxiliar necessari per al correcte acabament de l'obra. 

4.2.1.2. Canals de drenatge prefabricats. 

Els canals de drenatge prefabricats es mesuraran per metres lineals (m) realment col·locats. 

L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà d’acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura 

al Quadre de Preus, el qual inclou l’excavació, la base de formigó, el subministrament  i col·locació 

amb tots els materials necessaris, i el reblert de terres o formigó al voltant de la canal. 

4.2.1.3. Caz 

Els caz prefabricats o in situ de formigó es mesuraran per metres lineals realment col·locats o 

executats a obra. L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà d’acord amb el tipus emprat, segons 

el preu que figura al Quadre de Preus, el qual inclou l’excavació, la base de formigó, el 

subministrament i col·locació del caz i/o la seva execució in situ amb tots els materials necessaris, 

i el reblert de terres al voltant del caz. 

4.2.1.4. Baixants prefabricades. 

Les baixants prefabricades de formigó es mesuraran per metres lineals (m), col·locats, mesurats 

sobre el terreny segons el pendent del talús. 

L'abonament d'aquesta unitat es realitzarà d'acord amb el tipus emprat, segons el preu que figura 

al Quadre de preus per a la unitat d'obra corresponent. En el preu d’aquesta unitat s’inclou, 

l’excavació del terreny, la càrrega i transporta a abocador, aplec o lloc d’us de les terres sobrants, 
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la preparació de la base d’assentament, les peces prefabricades que constitueixen la baixant, la 

base de formigó amb un mínim de 10 cm de gruix, i el reblert posterior de terres. 

4.2.1.5. Desguassos. 

Els desguassos s’amidaran i abonaran per unitats (ut) segons el tipus amb els preus que a tal 

efecte figuren al Quadre de Preus. El preu inclou l’excavació del terreny i el posterior reblert de 

terres, l’encofrat i desencofrat, el formigó, les armadures (quan així ho indiquin els plànols), i 

quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris per a la completa i correcte 

execució d’aquesta unitat. 

4.2.2. Tubs, pous, pericons i embornals. 

4.2.2.1. Pous, pericons i embornals 

Els pous i els pericons es mesuraran per unitats (ut) de pou o pericó totalment construït en funció 

del tipus, e independentment de la seva alçada sempre que aquesta sigui inferior a 1,80 metres. 

Quan l’alçada del pou sigui superior a 1,80 metres, admès d’amidar-se i abonar-se la unitat de 

pou, s’amidarà i abonarà l’increment d’alçada respecte els 1,6 metres per metre lineal (m) 

d’increment d’alçada de pou realment executats. L’alçada del pou es mesurarà com la diferència 

de cotes de la tapa a la cara inferior de la base del pou. El preu inclou l’excavació del pou, el 

reblert posterior de terres i la seva compactació, la càrrega i transport del materials sobrants a 

abocador, el formigó de solera, fàbrica de maó i/o formigó en alçats, armadures i, quan s'escaigui, 

encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i graons per a formació d'escales 

de gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris per a la correcta 

execució d’aquesta unitat. Quan el pou sigui prefabricat, la unitat inclou a més totes les peces 

prefabricades necessàries per a l’execució del pou, incloent, subministrament a peu d’obra i la 

col·locació. 

Així mateix, el pous embornals s'amidaran per unitat (ut) de embornal realment construït. El preu 

inclou l’excavació de les terres, la càrrega i transport de les terres sobrants a abocador, lloc d’us o 

aplec, el reblert posterior de les terres i la compactació, la solera de formigó, la fàbrica de maó i/o 

formigó en alçats, encofrat i desencofrat, l’arrebossat i lliscat interiors, el marc i la reixa de foneria, 

gat i quantes operacions, materials i elements auxiliars siguin necessaris per a la correcta 

execució d’aquesta unitat. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en 

el Quadre de preus. 

4.2.2.2. Claveguerons de formigó. 

Els claveguerons de formigó es mesuraran per metres (m) de longitud de la seva generatriu 

inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a pericons, registres, etc. A 

l'anomenat amidament s'aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre de la 

canella o bateria de canonades. 
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L'abonament es farà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de preus en funció del tipus i 

del diàmetre. 

Aquest preu compren tots els conceptes que s'inclouen a la definició de la unitat d'obra. S’inclou 

per tant, l'excavació, la preparació del fons de l’excavació, el subministrament i col·locació del tub, 

l’execució de les juntes, el formigó de la solera d’assentament del tub i el formigó de reblert entorn 

d’aquest segons les mides que figuren als plànols, així com les armadures en el cas que així ho 

indiquin els plànols 

El rebliment amb material procedent de l'excavació no es considera inclòs en el preu 

Les embocadures i pous dels extrems de les obres de drenatge transversal es mesuraran i 

abonaran com a estructures de formigó. 

4.2.2.3. Col·lectors de PVC i formigó 

Els col·lectors de PVC o de formigó es mesuraran per metres lineals (m) de la longitud de la seva 

generatriu inferior, descomptant els trams corresponents a interrupcions per pous, pericons, 

registres, etc.... En el preu s’inclou, l’excavació de la rasa, la preparació del fons de l’excavació, el 

subministrament i col·locació del tub, l’execució de les juntes, el formigó de la solera 

d’assentament del tub i el formigó de reblert entorn d’aquest segons les mides que figuren als 

plànols, així com les armadures en el cas que així ho indiquin els plànols. No s’inclou però el 

posterior reblert amb terres d’aquesta, que s’amidaran i abonaran independentment. 

L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus en funció del tipus i 

del diàmetre. 

4.2.2.4. Brocs 

Els brocs s’amidaran i abonaran per unitats (ut) realment executades, en funció del seu tipus, 

segons els preus que a tal efecte figuren al quadre de preus. El preu inclou l’excavació, el 

rebliment de terres, l’encofrat i desencofrat, les armadures, el formigó, l’emmacat i la seva base i 

totes aquelles operacions, materials o elements auxiliars necessaris per a la correcta execució 

d’aquesta unitat. 

4.2.2.5. Voltes prefabricades de formigó 

Les voltes prefabricades de formigó s’amidaran i abonaran per metre (m) de volta realment 

executada. 

En el preu per metre de volta ja està inclosa la part proporcional de becs de flauta i per tant, no 

s’han d’amidar ni abonar aquests com a una unitat independent. 

En el preu s’inclou el subministrament, transport, muntatge i segellat de les voltes, tota la resta 

d’unitats necessàries per la correcta execució de les voltes seran abonades amb els preus que a 

tal efecte figurin al Quadre de Preus. 
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4.2.3. Drens subterranis, col·lectors-drens i material filtrant. 

4.2.3.1. Drens subterranis. 

L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 

terreny.  

L’abonament dels drens subterranis inclou l’excavació, la retirada dels materials a l’abocador, el 

tub-dren, la solera de formigó, el material filtrant i el geotèxtil, i es farà d’acord al preu que figura al 

quadre de preus, per aquest concepte: 

- m drenatge amb tub ranurat de PVC, inclòs excavació, transport a abocador, base de 

formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols. 

Igualment, els drens subterranis al darrera de les obres de fàbrica s’amidaran per  metres lineals 

(m) realment col·locats. El preu d’aquesta unitat inclou: l’excavació, si fos necessària, la base de 

formigó i el tub; per tant, queden exclosos tant el rebliment amb material filtrant com el geotèxtil, 

que s’abonaran i amidaran independentment 

El geotèxtil anticontaminant es mesurarà, en aquest cas, per metres quadrats (m2) segons secció 

teòrica. En el preu s’inclouen els encavalcaments i tots els conceptes definits en el punt 

corresponent d’execució del dren subterrani. 

4.2.3.2. Drens pantalla. 

L’amidament dels drens es realitzarà per metres lineals (m), realment col·locats, mesurats al 

terreny.  

L’abonament dels drens pantalla inclou l’excavació, la retirada dels materials a l’abocador, el tub 

de PCV ranurat, el geotèxtil filtrant, el geotèxtil drenant i el geocompost, i es farà d’acord al preu 

que figura al quadre de preus, per aquest concepte: 

- m Col·lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 300 a 600 mm, autoportant, amb dren 

pantalla tipus Viadrain o similar, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 N/mm2 

de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat i transport 

a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i 

elements auxiliars, totalment col·locat.. 

El preu d’aquesta unitat inclou: l’excavació, si fos necessària, la base de formigó i el tub, el 

geotèxtil drenant, el geocompost i tots els materials descrits en la unitat d’obra. També s’inclou el 

rebliment amb material de la pròpia obra. 

4.2.3.3. Col·lectors-dren. 

El col·lectors-dren s’amidaran per metre lineal (m) realment col·locats, mesurats en planta, segons 

plànols.  

L’abonament es realitzarà segons el preu que figura al quadre de preus per aquesta unitat d’obra.  
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En aquest preu s’inclou: la base de formigó, el recobriment lateral de formigó, segons les 

dimensions que figuren als plànols, i el tub. L’excavació, el material filtrant i el geotèxtil dels 

col·lectors drens s’amidaran i abonaran independentment. 

L’amidament del geotèxtil es farà d’acord amb l’especificat a l’apartat anterior (“Drens 

subterranis”). 

4.2.3.4. Material filtrant. 

Els replens localitzats de material filtrant es mesuraran per metres cúbics (m3), obtinguts com a 

diferència entre els perfils del terreny o replè adjacent, immediatament abans d'iniciar l'extensió i 

després de finalitzar la compactació, dins dels límits assenyalats als plànols o ordenats per 

l'Enginyer Director. No són d’abonament els excessos produïts per una sobre excavació respecte 

les mides especificades als plànols. 

D'aquest amidament queden exclosos els replens de material filtrant envoltant els drens 

subterranis, havent inclòs l'anomenat material al preu del dren. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es farà d'acord amb el preu que figura en el Quadre de preus. 

4.3. Afermats. 

4.3.1. Capes granulars. 

4.3.1.1. Tot-u. 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a 

les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació 

de la minva de gruixos de capes subjacents. 

4.3.1.2. Terres estabilitzades amb ciment 

L'execució del terra estabilitzat amb ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No 

s'abonaran les operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats 

superiors a les tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

4.3.1.3. Sòl ciment 

L'execució del sòl-ciment s'abonarà per metres cúbics (m3) de material realment executat, els 

quals s'obtindran directament de les seccions tipus assenyalades als Plànols. No s'abonaran les 

operacions necessàries per a reparar les superfícies que acusin irregularitats superiors a les 

tolerables o que presentin aspecte defectuós. 

En el preu s’inclou la prefisuració que determinin els plànols o dicti el Director de les Obres 

qualsevol que sigui el seu espaiament. 
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4.3.2. Mescles bituminoses 

4.3.2.1. Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t) en 

mescles denses, semi-denses i gruixudes,  segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de 

cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel 

gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i 

per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop 

deduït el betum a la mescla bituminosa.  

4.3.3. Betum asfàltic. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà a part i 

es mesurarà en tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable de cada lot la densitat i les 

dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la 

fabricació, transport i col·locació. 

La dotació del lligant serà funció del tipus de mescla bituminosa i de la seva inclusió en capes de 

trànsit, intermitja, o base.  

4.3.4. Regs i tractaments superficials. 

4.3.4.1. Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.4.2. Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.4.3. Regs de curat 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que 

figuren als plànols, tot inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

4.3.4.4. Dobles tractaments superficials. 

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats realment executats; tot inclòs. 

4.3.5. Vorades, voreres i rigoles. 

Les vorades i rigoles s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mentre que les voreres 

es mesuraran per metres quadrats (m2) realment executats segons els preus que a tal efecte 
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figuren al Quadre de Preus. Estan incloses en aquesta unitat, l’excavació en rasa de les terres, la 

preparació de la base d’assentament, la base de formigó HM-15 segons les mides especificades 

als plànols , les peces que constitueixen la vorada, rigola o vorera, el rejuntat amb beurada de 

ciment, la base d’assentament de morter sec en el cas de les voreres, i en general tots els 

materials, operacions i elements auxiliars necessaris per a la correcta execució d’aquesta unitat. 

4.3.6. Segellat de fissures a paviments bituminosos. 

L’amidament i abonament d’aquesta unitat es realitzarà per metre lineal (m) de fissura o esquerda 

realment segellada, independentment del gruix i profunditat de la fissura. En el preu s’inclou el 

subministrament del producte i la seva col·locació, així com el saneig i preparació de la fissura. 

4.4. Estructures de formigó i acer. 

4.4.1. Armadures utilitzades en el formigó armat. 

4.4.1.1. Armadures passives 

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diàmetre les longituds que figuren als plànols per al 

pes de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del catàleg que indiqui 

l'Enginyer Director. Aquest amidament no podrà ser incrementada per cap concepte, fins i tot 

toleràncies de laminació. 

Al preu hi són inclosos el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, 

falques, lligams, soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, empalmaments per 

encavalcaments encara que no estiguin previstos als plànols. 

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, prelloses, baixants, etc.), no serà objecte 

d'amidament i abonament per aquest concepte, quedant inclòs al preu de la unitat corresponent. 

Les armadures s'abonaran segons el preu corresponent del Quadre de preus. 

Les armadures d’acer tipus GEWI per a la seva unió amb maniguets roscats s’abonaran al mateix 

preu que la resta de les armadures passives. 

Les armadures en barres corrugades s’amidaran i abonaran per quilogram (kg) col·locades, Acer Y 

1860 S7 en cordons de qualsevol llargària per a pretesar en estructures, incloent-hi ancoratges, 

beina, injecció de beurada, accessoris i tesat 

Els maniguets roscats per unió d’armadures s’amidaran i abonaran per unitats col·locades en 

funció de diàmetre de les barres a unir. El preu inclou el subministrament i el muntatge. 

4.4.1.2. Armadures actives 

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col·locats en obra, deduïts dels plànols. 

Es considerarà inclòs en el preu del quadre de preus el cost de pèrdues per despunts, suplements 

, ancoratges, beines, entroncaments i altres accessoris, així com els de les operacions de tibat, 

injecció, eventuals cànons i patents d'utilització. 
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4.4.1.3. Ancoratges en reparació de paraments de formigó 

Els forats a realitzar per ancorar les barres d’armat de les noves superfícies de reparació als 

paraments existents s’amidaran per unitats (ut) i l’abonament es farà segons sigui el seu diàmetre i 

si són ancoratges horitzontals o verticals. 

Els preus comprenen en tots els casos, la perforació dels forats, el rebliment amb el morter d’alta 

resistència i qualsevol altra operació que sigui necessària per a la correcta execució de la unitat. 

4.4.2. Formigons. 

4.4.2.1. Formigó en massa o armat. 

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) deduïts de les seccions i plànols del Projecte, 

amb les següents particularitats i excepcions: 

- El formigó emprat a replens, es mesurarà per diferència entre els estats anterior i posterior 

de l'execució de les obres, essent l'estat anterior el corresponent a les mesures emprades 

per abonar l'excavació. 

- El formigó a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol 

obra de drenatge no serà objecte d'amidament i abonament independent, ja que es 

considera inclòs al preu d'aquestes unitats. 

- Anàlogament passa amb el formigó a qualsevol element prefabricat. 

- Formigó HP-35 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat. 

L'abonament es farà per tipus de formigó i lloc d’utilització, amb arranjament als preus existents als 

Quadres de preus. 

Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulació i utilització 

de tots els materials necessaris, maquinària i mà d'obra necessàries per a la seva execució i 

quantes operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments 

superficials com el previst broll d'aigua a voreres d'obres de fàbrica. 

4.4.2.2. Bigues prefabricades de formigó pretesat. 

Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 

tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en 

tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, preparació de les plataformes d’acopi 

de la biga i de col·locació de les grues,hissat i muntatge, qualsevol que sigui el procediment 

emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris per a la seva 

correcta posada en obra. 

4.4.3. Elements auxiliars. 

4.4.3.1. Encofrats i motlles. 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols 

d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren als Quadres de preus. 
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Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com 

matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. També inclou la col·locació i 

ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol 

tipus d'estructura auxiliar necessària pels correctes aplom, anivellació i rassanteig de superfícies. 

4.4.3.2. Junts de dilatació. 

El junt s’abonarà per metres (m) de junta realment col·locats, mesurats sobre plànols. En el preu 

unitari de la mateixa quedaran compresos tots els materials especials, així com els ancoratges, 

soldadures, morters, pintures i tots els treballs i materials necessaris per a la seva correcta 

execució a judici de la Direcció d’Obra. El preu serà l’indicat en el quadre de preus Nº 1, en funció 

de la tipologia de la junta i el recorregut màxim de la mateixa. 

El preu inclou totes les operacions necessàries de tall de ferm, maquinària i implantació de la 

unitat d’obra. Es recullen les tipologies següents: 

- Junt de dilatació en tauler tipus guarda cantells. 

- Junt de dilatacions en tauler tipus neoprè armat. 

- Junt de dilatacions en tauler con ròtula plasto-elàstica. 

4.4.4. Estructures metàl·liques 

Les estructures metàl·liques s’abonaran aplicant el preu del quilo d’acer estructural establert al 

quadre de Preus a la medició teòrica. La medició teòrica és la que resulta de multiplicar el volum 

teòric deduït dels plànols de xapes i perfils (inclòs perns connectadors) pel pes específic de set 

amb vuitanta-cinc  quilograms per decímetre cúbic (7,85 kg/dm3). 

En el preu es consideren incloses totes els materials i operacions següents: 

- La realització de totes les unions, soldades o no, provisionals i definitives. 

- Totes les capes de pintura i tractaments superficials que es descriuen en aquest Plec o 

defineixen els plànols, incloent la preparació de la superfície. 

- Escapçadures, excessos de pes per tolerància de laminació, casquets, cargols, tapajuntes 

i altres elements accessoris i auxiliars de muntatge. 

- Totes les operacions, materials i equips necessaris per la fabricació, muntatge en blanc al 

taller, transport, manipulació i armat a obra de l’estructura metàl·lica, elements provisionals 

de suport, així com els costos que resultin dels controls de producció a realitzar pel 

constructor i per la Direcció d’Obra resultants de la detecció de defectes. 

- La col·locació i anivellació de l’estructura en el seu emplaçament definitiu, incloent els 

apuntalaments provisionals per al muntatge de l’estructura metàl·lica. 

També s’inclou en el preu la preparació del terreny d’aplec, muntatge, accessos, talls, desviaments 

provisionals de trànsit, senyalització i abalisament i tots els permisos, taxes i operadors auxiliars 

necessaris per al transport i muntatge complert de l’estructura. 
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4.5. Obres vàries. 

4.5.1. Impermeabilització de taulers de ponts i de paraments de murs. 

Les impermeabilitzacions de taulers de pont o de paraments de murs s’abonarà per metres 

quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols d'acord amb el preu unitari que figura al 

Quadre de preus. 

4.5.2. Bigues prefabricades de formigó pretesat. 

Es mesuraran per metre lineal (m) de biga de cada tipus. Els preus seran definits segons la 

tipologia de la biga en cada cas, la qual està definida als plànols corresponents. El preu inclou en 

tots els casos: adquisició, càrrega i transport a l'obra, aplec, hissat i muntatge, qualsevol que sigui 

el procediment emprat, amb tots els treballs, maquinària, mitjans i materials auxiliars necessaris 

per a la seva correcta posada en obra. 

4.5.3. Planxa de podreixen. 

Els junts es mesuraran per m2 realment col·locats deduïts dels plànols d’acord amb el seu gruix. 

L'abonament es realitzarà d'acord amb el preu corresponent del Quadre de Preus. 

4.5.4. Proves de càrrega. 

Les proves de càrrega previstes s’abonaran per unitat (ut) de prova realitzada a cada estructura 

segons el tipus d’estructura i d’acord als preus que figuren en el Quadre de preus. 

Les proves de càrrega que la Direcció d’Obra ordeni realitzar, com a conseqüència de la mala 

execució, resultats insuficients o comportament defectuós, no seran d’abonament fent-se càrrec de 

totes les despeses el contractista. 

4.5.5. Suports de material elastomètric. 

Els suports de material elastomètric s’abonaran per decímetre cúbic (dm3) de volum de neoprè, 

quedant inclosos en el preu el morter d’anivellament, les xapes d’acer, les xapes de tefló i/o els 

ancoratges segons la tipologia del suport. 

4.5.6. Passos per a serveis  

4.5.6.1. Passos per a serveis sota calçades. 

Els tubs per passos i canalitzacions de serveis sota calçades es mesuraran per metres lineals (m) 

realment col·locats, mesurats al terreny. 

L’abonament es farà d’acords amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en funció 

del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada. El preu inclou el tub, l’excavació de la 

rasa, la base i recobriment per sobre de la generatriu del tub, bé sigui de formigó o sorra, el 

rebliment i la compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o amb material de la 

pròpia obra i la llosa superior de formigó. 
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4.5.6.2. Passos per a serveis fora de calçada. 

Els tubs per passos i canalitzacions de serveis fora de calçada es mesuraran per metres lineals 

(m) realment col·locats, mesurats al terreny. 

L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de Preus, en funció 

del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada. 

El preu inclou l’excavació de la rasa, el tub, si així s’indica, la base i recobriment amb sorra o 

formigó i el rebliment i compactació de la resta de la rasa amb material seleccionat o amb material 

procedent de la pròpia obra, segons s’indiqui als plànols. 

4.5.6.3. Canalitzacions de serveis sota voreres d’estructures. 

Els tubs per passos i canalitzacions de serveis sota voreres d’estructures es mesuraran per metres 

lineals (m) realment col·locats. 

L’abonament es farà d’acord amb el preu corresponent que figura al Quadre de preus, en funció 

del diàmetre del tub i la bateria de canonades disposada.  

En aquest preu no queden incloses l’estesa i compactació del formigó de reblert, que s’abonarà i 

amidarà independentment. 

4.5.7. Pericons i arquetes per a canalitzacions de serveis. 

Els pericons i arquetes per canalització de serveis s’amidaran per unitat (ut) construïda. El preu 

inclou tots els materials necessaris, inclòs el marc i la tapa de formigó o foneria, segons s’indiqui 

als plànols, l’excavació i el reblert de terres. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb el preu corresponent que figuri al 

Quadre de Preus. 

4.5.8. Murs d’escullera. 

Els fonaments dels murs d’escullera s’amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) de mur mesurat 

sobre perfil teòric de plànol realment executat, segons el preu que figura a tal efecte al Quadre de 

Preus, el qual inclou la preparació de la base d’assentament, la compactació del terreny al 98 % 

del Proctor Modificat, el subministrament dels blocs (ja siguin de pròpia obra o de préstec), la 

col·locació i el formigó HM-20 col·locat (incloent excessos). 

L’alçat del mur d’escullera s’amidarà i abonarà per metre cúbic (m3) de mur mesurat sobre perfil 

teòric de plànol realment executat, segons el preu que figura a tal efecte al Quadre de Preus, el 

qual inclou el subministrament dels blocs (ja siguin de pròpia obra o de préstec) i la col·locació. 
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4.6. Senyalització i abalisament. 

4.6.1. Marques vials. 

Les marques viàries lineals d’amplada uniforme aplicades amb un material determinat, s’amidaran 

pels metres (m) sumats pels trossos plens de cada amplada i s’abonaran per aplicació a cada 

amidament dels preus unitaris corresponents del Quadre de Preus nº 1. 

Les marques viàries d’altra mena (rètols, zebrats, símbols,...) s’amidaran pels metres quadrats 

(m2) totals realment pintats, i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

4.6.2. Senyalització vertical. 

4.6.2.1. Senyals verticals de codi. 

Cada tipus de senyal, definida per una geometria, un substrat i un nivell de retrorreflectància 

determinats, junt amb els elements per la seva fixació al pal de suport, s’amidarà pel nombre 

d’unitats (Ut) realment col·locades, i s’abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Els senyals aprofitats dels existents a la carretera, s’amidaran per les unitats (Ut) realment 

reaprofitades i s’abonaran al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1. 

Les plaques complementàries per a senyals de codi s’agruparan, pel seu amidament, segons les 

àrees que apareixen al Quadre de Preus núm. 1. En cadascun d’aquests marges d’àrea 

s’amidaran, les plaques complementàries per l’àrea, en metres quadrats (m2), de cada placa 

col·locada, i s’abonaran per aplicació a l’amidament del preu corresponent del Quadre de Preus 

núm. 1. 

4.6.2.2. Plaques i panells d’alumini. 

Les plaques i panells de senyalització en alumini s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 

figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix:  

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització provisional d'obra i la seva retirada. 

- Subministrament i col·locació dels panells i les abraçadores d'orientació i fixació. 

- Els càlculs resistents del senyal. 

- Qualsevol altra operació necessària per al correcte acabament de la unitat. 

4.6.2.3. Plaques i panells d’acer galvanitzat. 

Les plaques i panells de senyalització en acer s'amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) 

realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre que 

figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. Inclouen els mateixos 

conceptes que els inclosos en les plaques i panells d’alumini 
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4.6.2.4. Pals de suport i fonaments. 

Els pals d’acer en perfils buits laminats en fred i galvanitzat de cada secció per a suport de senyals 

de codi, incloses les fonamentacions de formigó de cadascun d’ells, s’amidaran pel nombre 

d’unitats (u) realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu corresponent a cada tipus al 

Quadre de Preus nº 1. 

Els pals de suport per a la senyalització vertical d’alumini s'amidaran i abonaran per metres lineals 

(m) realment col·locats segons els tipus i mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus, sempre 

que figurin en el projecte o en les ordres per escrit de la Direcció d'Obra. 

Les bases de subjecció dels pals de suport de la senyalització d’alumini s'amidaran per unitat (u) 

col·locada, segons les mides que s'assenyalen en el Quadre de Preus. Aquesta unitat d'obra 

inclou el subministrament dels perns d'ancoratge (sense la seva col·locació). 

Els fonaments dels senyals verticals d’alumini s'amidaran per metres cúbics (m3) segons les mides 

que figuren en els plànols de cada senyal, sempre que figurin en el projecte o en les ordres i per 

escrit de la Direcció d'Obra. L’amidament serà teòric segons plànols de projecte o documentació 

tècnica de la Direcció d’Obra. 

Els preus inclouen, sense que la relació sigui limitativa, el que segueix: 

- El replanteig i la comprovació de gàlibs. 

- La senyalització d'obra i la seva retirada. 

- L'enderroc del paviment de qualsevol tipus. 

- L'excavació sense classificar, tant si és mecànica com manual. 

- La càrrega i transport a abocador de sobrants. 

- El subministrament de formigó. 

- Els excessos d'excavació i formigó. 

- El vibrat, curat i I'arremolinat de la superfície vista. 

- Els eventuals encofrats per sobre rasant. 

- La col·locació dels perns d'ancoratge (sense el subministrament d'aquests). 

- La reposició del paviment enderrocat. 

- La neteja final i la reposició dels elements malmesos pels treballs. 

- Els càlculs resistents del fonament. 

La documentació tècnica final de característiques de la senyalització així com de la seva 

implantació segons les especificacions del procés d’execució.  

4.6.3. Captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal 

L’amidament dels captafars retrorreflectants emprats en senyalització horitzontal es farà per el 

nombre de captafars (Ut) de cada tipus assenyalat al Quadre de Preus nº 1. S’abonaran per 

aplicació a cada amidament del preu unitari corresponent al Quadre de Preus nº 1. 
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4.6.4. Barreres metàl·liques. 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran, per cada tipus (fixa o desmuntable; amb o 

sense separador; secció del pal; distància entre pals; simple o doble;a una o dos cares;...) 

esmentat al Quadre de Preus nº 1, i incloent bandes, separadors, pals, cargols, captafars,... i llur 

col·locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de llargades dels trams 

de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram a nivell. 

Els terminals (curts de 4,32 m i llargs de 12 m mínim), incloent bandes, separadors, pals, cargols, 

captafars, formigó i demés materials i llur col·locació, s’amidaran per les unitats realment 

col·locades de cada tipus, i s’abonaran per aplicació del preu corresponent del Quadre de Preus nº 

1 a l’amidament. 

4.6.5. Barreres semirígides. 

Els pretils metàl·liques abonaran per metre lineals (m) real ments col·locats en obra, incloent en el 

preu qualsevol element necessari per a sua col·locació i posada en obra. 

4.6.6. Barrera de seguretat de formigó (new jersey). 

La barrera de seguretat de formigó tipus New Jersey “in situ” s'amidarà per metres lineals (m) 

realment executats i s'abonarà al preu especificat en el Quadre de Preus Núm. 1 per a aquesta 

unitat d'obra. 

La unitat inclou l'execució de la barrera, part proporcional d'encofrat, ancoratges o materials 

d’assentament i rebliments dels d'ancoratges, juntes, operació final de bolcat de amb sorra i, en 

general, tots els materials i operacions necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra 

d'acord a plànols. 

4.6.7. Sistemes de protecció per a motoristes 

En compliment amb l’Ordre Circular 18/2004 s’implantarà un sistema de protecció, per a protecció 

de motociclistes. La zona de col·locació es determinarà en funció de les especificacions 

contemplades a l’esmentada Ordre Circular. 

El sistema d’implantació serà diferent segons la gravetat d’accident associada. En cas de tenir una 

gravetat normal es farà servir una solució de barrera metàl·lica amb pantalla de protecció per a 

motoristes acoblada a aquesta i homologada segons Ordre Circular 18/2004 . 

Les barreres de seguretat metàl·liques s’amidaran incloent bandes, separadors, pals, cargols, 

captafars,... i llur col•locació, s’amidaran pels metres (m) de llargada resultants per la suma de 

llargades dels trams de cada tipus, en metres (m), preses entre eixos de suports extrems del tram 

a nivell. 

En cas de tenir associada una gravetat d’accident greu, s’implantarà una solució de barrera rígida 

de formigó. 
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La barrera de seguretat de formigó s'amidarà per metres lineals (m) realment executats i s'abonarà 

al preu especificat en el Quadre de Preus Núm. 1 per a aquesta unitat d'obra. 

La unitat inclou l'execució de la barrera, part proporcional d'encofrat, ancoratges o materials 

d’assentament i rebliments dels d'ancoratges, juntes, operació final de bolcat de amb sorra i, en 

general, tots els materials i operacions necessaris per a la correcta execució de la unitat d'obra 

d'acord a plànols. 

4.6.8. Pretils. 

Els pretils metàl·liques abonaran per metre lineals (m) real ments col·locats en obra, incloent en el 

preu qualsevol element necessari per a sua col·locació i posada en obra. 

4.6.9. Abalisament. 

Aquesta unitat d'obra inclou els següents conceptes: 

- El replanteig de la posició dels elements de abalisament (captafars, fites, etc.). 

- El subministrament dels elements de abalisament, la seva col·locació i els elements d'unió 

amb els pals o amb les barreres de seguretat. 

- Els pals i la seva col·locació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

Les fites d’aresta s’abonaran per unitats (ut) realment col·locades, comptades sobre el terreny, 

sigui quin sigui el sistema de col·locació, incloent el preu l’excavació i rebliment del fonament de 

formigó,  perforació, ancoratges i part proporcional de calcomania per al funcionament com 

hectòmetre en el seu cas. 

Les fites kilomètriques i miriamètriques es mesuraran per unitats (ut) correctament executades i 

acabades, abonant-se als preus definits per a cadascuna d’elles en el Quadre de preus nº 1. 

El preu inclou, a més de la pròpia fita i pal, l’excavació per a la fonamentació, rebliment amb dau 

de formigó HM-20, amb dimensions 0,60 x 0,60 x 0,60 en fites kilomètriques i 1,00 x 1,00 x 0,80 en 

fites miriamètriques, rebliment de la resta d’excavació, adhesius en dorsos de fites kilomètriques i 

quants materials, maquinària, mà d’obra i altres elements siguin precisos  per a la correcta 

conclusió de la unitat. No es variarà el preu en cas de modificació del disseny de l’escrit o 

representat en les fites. 

Les fites de vèrtex es mesuren i abonen per unitats (ut) col·locades al preu que per aquest element 

figura en el Quadre de Preus nº 1. El preu inclou tots els materials, inclús adhesiu i operacions 

necessàries per tal d’allotjar l’element col·locat en la seva posició. 

Les fites cilíndriques o delineadores es mesuren i abonen per unitats (ut) col·locades al preu que 

per aquest element figura en el Quadre de Preus nº. 1. El preu inclou tots els materials, inclús 

adhesiu, ancoratges i operacions necessàries per allotjar l’element col·locat en la seva posició. 
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Els captafars tipus ull de gat fixats al ferm de la carretera es mesuraran per unitats (ut), realment 

col·locades, de forma que compleixin totes les condicions del present plec, mesurades en obra. El 

seu abonament es realitzarà al preu corresponent del Quadre de Preus nº 1 en funció de les seves 

característiques, incloent el captafars amb la seva part proporcional d’adhesiu i qualsevol treball, 

maquinaria, material o element auxiliar necessari, per a la correcta i ràpida execució d’aquestes 

unitats d’obra. 

Els captafars de les barreres de seguretat, ja siguin metàl·liques o de formigó no són objecte 

d’amidament i abonament independent, per considerar-se inclòs el seu cost en el preu de la 

barrera. 

Els panells direccionals de planxa d’acer embotit i galvanitzat en calent, incloent les peces de 

fixació al suport, s’amidaran per les unitats realment col·locades i s’abonaran per aplicació del preu 

unitari corresponent del Quadre de Preus nº 1 a l’amidament. 

4.7. Obres complementàries. 

4.7.1. Tanca exterior. 

A efectes d'amidament i abonament s'estableix el següent criteri: 

Es mesurarà i abonarà pels metres lineals (m) realment col·locats en obra. 

El preu corresponent del Quadre de Preus inclou el subministrament i utilització de tots els 

materials, tant per als fonaments com pals i enreixats. Aquest preu inclou també l'obertura de sots 

per als fonaments dels pals i el subministrament i utilització de tots els elements d'ancoratge i 

travament que fos necessari col·locar en aquells pals que per raons de canvi d'alineació o 

d'interrupció de la tanca, fóra necessari travar d'una manera especial. També inclou les portes 

d’accés i els elements d’escapament per a la fauna. 

4.7.2. Canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions 

Les canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions s’amidaran per metres lineals (m) realment 

executats segons tipus, diferenciant bàsicament si es tracta de canalitzacions en obra nova o en 

obra existent, d’acord amb els següents preus: 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma en terraplè d'obra 

nova 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d’obra nova amb safata de 

canaleta 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent 

- canalització provisional per a xarxa de telecomunicacions inclou excavació de rasa, tall i 

enderroc de la mescla. 

Aquests preus inclouen, en el cas de canalitzacions en obra existent, l’enderroc de mescla o 

vorera i el tall de paviment, si s’escau, i la seva posterior reposició, les corresponents excavacions 

i reblerts de les rases amb material granular, subministrament i col·locació dels tubs, el formigó de 
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solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil guia i cinta de senyalització i la part 

proporcional de senyalització provisional; quan aquestes conduccions són per parament d’obra de 

fàbrica el preu inclou el tub del tipus que correspongui i el seu enclavament. 

En el cas de canalitzacions en obra nova, el preu inclou el subministrament i col·locació dels tubs, 

el formigó de solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil guia i cinta de 

senyalització. 

Les arquetes per a registre i derivació de cables s’amidaran per unitats (u) realment executades, si 

s’han fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. Director. 

4.8. Seguretat viària i desviaments provisionals. 

4.8.1. Definició i condicions de la partida d’obra executada. 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de 

barreres de seguretat i desviaments provisionals durant l’execució de les obres. 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

� Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams 

en obra. 

� Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després 

de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides i flexibles de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs 

fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons. 

- Balises  lluminoses intermitents i fixes. Semàfors provisionals. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres 

d’acord amb la normativa vigent. 

- Elements estructurals per a la creació de passos i passarel·les. 

- Escomeses provisionals o grups electrògens per subministra elèctric de la 

senyalització a abalisament. 

- Tot el material necessari per d’instal·lació dels elements anteriorment esmentats i 

el seu correcte funcionament  (quadres elèctrics, tubulars, cablejats, suports, ...). 

� Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

� Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

� Execució d’accessos per a vianants amb planxes metàl·liques o de fusta i/o passarel·les 

de vianants. 

� Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

� La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació 

afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, en tota la longitud en què 
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aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i 

immediacions i les modificacions d’acord amb el desenvolupament de les obres. 

� La realització dels desviaments provisionals d’obra (tantes vegades com sigui necessari) 

en la longitud que determini el Director de les Obres, inclòs el moviment de terres 

necessari i la pavimentació del desviament segons les directrius del Director de l’Obra. 

Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la Direcció 

d’Obra. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 

Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició 

indicada i  aprovada per la Direcció d’Obra. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de tenir les corresponents legalitzacions. 

4.8.2. Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i 

completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la 

planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva 

verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel 

fabricant. 

Les instal·lacions elèctriques hauran de portar els corresponents quadres de protecció i xarxa de 

terres. 

S’haurà de tenir especial cura en la definició i execució de la xarxa provisional de drenatge dels 

desviaments provisionals, garantint la seguretat de la circulació provisional i per no afectar les obres 

definitives. 

Els moviments de terres, xarxa de drenatges, pavimentacions, defenses, senyalització i 

abalisaments compliran les normatives especificades en els corresponents apartats d’aquest plec 

o les legalment establertes. Donat la precarietat dels desviaments provisionals, la Direcció d’Obra 

podrà admetre especificacions menors de les específiques d’obres definitives. 

4.8.3. Unitat i criteri d’amidament. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà com a partida alçada de cobrament íntegre segons el preu: 
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- P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i 

desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons indicació de la Direcció 

de l’Obra. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la 

partida d’obra executada i del procés d’execució definits als apartats anteriors, incloent tots els 

desviaments provisionals del trànsit tantes vegades com sigui necessari. 

4.8.4. Normativa de compliment obligatori. 

Serà d’obligat compliment la següent normativa: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de  Carreteres i Ponts PG. 3/75, 

aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976, amb les modificacions i ampliacions introduïdes 

al seu articulat pels annexes a la Instrucció de “Seccions de Ferm a Autovies”, aprovada 

per O.M. de 31 de juliol de 1986 (B.O.E. del 5 de setembre), O.C. 5/2001, O.C. 297/88T, 

de 29 de març de 1988, O.M. de 28 de setembre de 1989 (B.O.E. del 9 d’octubre),  

“Elements de senyalització, abalisament i defensa de les carreteres”, l’O.M. del 13 de 

febrer de 2002. 

- 8.3-IC: “Instrucció de carreteras. Señalización de obras”. 

- Reglament de Baixa Tensió. 

4.9. Plantacions 

4.9.1. Tractaments dels sols i terres vegetals 

Els tractaments dels sols s’amidaran per metres cúbics (m³) realment executats mesurats sobre 

plànols, segons els gruixos definits a la documentació tècnica. 

L’abonament d’aquesta unitat es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. El 

preu inclou càrrega i transport, subministrament dels adobs, barreja, col·locació i repàs seguint les 

corbes de nivell, totalment acabada. 

4.9.2. Plantacions 

Es mesurarà i abonarà per Unitats de plantació conforme queden definits en Projecte. 

El preu d'aquesta Unitat inclou l’excavació diferenciada d’horitzons, transport des del viver d’obra 

fins al lloc definitiu de plantació, col·locació de planta, trencament de motes i/o extracció de 

contenidors, terraplenat diferenciat, esmenes indicades i totes les operacions, materials i mitjans 

auxiliars que siguin necessaris per la correcta execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

4.9.3. Hidrosembres 

La hidrosembra es mesurarà i abonaran per superfície (m2)  realment executada, si s’ha realitzat 

conforme el present projecte i/o les ordres escrites de la Direcció Ambiental d’Obra. Els preus 

inclouen tots els materials, mà d’obra i mitjans auxiliars, així com els regs necessaris. 
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Només seran objecte d'abonament aquelles activitat amb caràcter preventiu com a conseqüència 

d’una afectació posterior a la hidrosembra, però sempre prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 

El rebuig d'un envàs degut a la seva falta d'identitat o qualitat amb la definida en projecte 

comportarà la pèrdua dels drets d'abonament d'aquesta així com dels materials i operacions que 

hagin estat consumits i executats fins el moment del seu rebuig i necessaris per la seva retirada 

d'obra. 

4.9.4. Reg de Plantacions 

Es mesurarà i abonarà pels preus adjudicats a les Unitats de reg dels diferents dimensionats de 

planta. 

El preu d'aquesta Unitat d'Obra inclou el subministrament i incorporació en bulb de l'aigua de reg. 

4.10. Reconeixements geotècnics addicionals 

La Direcció d’Obra realitzarà una anàlisi dels supòsits geotècnics establerts per a les 

fonamentacions de les estructures de projecte en base a les dades obtingudes tant de sondejos, 

cales i penetròmetres realitzats en estudis anteriors com a partir de les dades obtingudes de la 

campanya realitzada per a la redacció del present projecte.  

Caldrà realitzar una investigació geotècnica complementària a la realitzada en projecte, la qual es 

descriu en la següent taula. Aquesta campanya contempla assajos en les zones dels falsos túnels 

de Coll de Revell i Mas Romeu, així com en algunes zones de fonamentació de difícil accés i 

estructures recolzades sobre reblerts antròpics que no s’hagin fet investigacions geotècniques que 

defineixin les seves característiques. En qualsevol cas, i en base a la revisió dels supòsits 

geotècnics realitzada per la Direcció d’Obra, aquesta estimarà la necessitat de ampliar aquesta 

investigació geotècnica addicional aquí descrita.  

ESTRUCTURA ASSAIGS 

OF 203.6 1 cala 

PS 208.7 1 cala 

P S Coll de Revell 1 cala 

M-203.3 D 1 cala 

M-203.5 D 1 cala 

La investigació geotècnica addicional reflectida a la taula anterior es la mínima a realitzar ja que, 

en fase de projecte, es va detectar la necessitat d’incloure-les per manca de dades geotècniques 

en les esmentades estructures. 

En base a la evolució de l’execució de la pròpia obra i de les dades obtingudes, i un cop realitzat 

l’anàlisi dels supòsits geotècnics de projecte, la Direcció d’Obra avaluarà la necessitat d’ampliar la 

investigació geotècnica proposta al projecte en altres estructures en les que sigui necessària una 

major precisió de la seva definició geotècnica. 
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Serà necessària la realització d’una campanya geotècnica complementària en fase d’obra per tal 

de verificar els paràmetres geotècnics emprats en el càlcul de pantalles, aletes i voltes del túnel de 

Coll de Revell. així com els paràmetres geotècnics emprats en el càlcul de la volta del túnel de 

Mas Romeu. 

L’execució d’aquests nous reconeixement a més de l’execució de la pròpia presa de mostra sobre 

el terreny inclou el transport de maquinària al lloc d’extracció així com els medis auxiliars 

necessaris que calguin per la correcta obtenció de les mostres i el seu transport posterior a 

laboratori. 

El Director d’Obra determinarà els assajos complementaris de laboratori i/o in situ que siguin 

necessaris a realitzar amb les mostres extretes. Els imports d’aquests assajos de laboratori (a 

excepció dels d’agressivitat o d’acidesa) estaran repercutits sobre el preu d’aquests 

reconeixements. 

Serà imprescindible l’execució d’un assaig d’acidesa de Baumann-Gully segons criteri i 

procediment de l’EHE pel cas d’estructura recolzada sobre reblerts compactats. 

En cas de detectar-se a obra zones de fonamentació amb presència de nivell freàtic, serà 

imprescindible la realització d’assajos d’agressivitat de l’aigua al formigó segons criteri i 

procediment marcat per l’EHE. 

S’ha inclòs al pressupost partides que fan referència a aquests reconeixements addicionals. 

Els sondejos seran d’extracció  continua de testimoni i s’abonaran per metre lineal (m) realment 

executat. La profunditat requerida pel sondeig la determinarà la Direcció d’Obra. 

Les cales podran ser d’extracció manual o mecànica i s’abonaran per unitat executada sempre i 

quan la Direcció d’Obra constati prèviament la impossibilitat de continuar excavant. 

Els penetròmetres seran de tipus dinàmics i s’abonaran per metre lineal realment executada 

sempre i quan la Direcció d’Obra constati que aquest finalitza a una profunditat tal que el número 

de cops necessaris per tal que aquest penetri 20cm es superior a 100 (rebuig). 

4.11. Protecció de talussos 

4.11.1. Saneig del talús 

S’amidaran i abonaran, al corresponent preu del quadre de preus número 1, els metres quadrats 

de talús  realment sanejats i netejats conforme al que del present plec es desprèn mesurat sobre 

perfil teòric de plànols, estant incloses en el preu les grues, les plataformes de treball i maquinària 

que es considerin necessàries per la seva execució i la supervisió per part de la Direcció 

Facultativa, així com totes les operacions de retirada de materials sobrants com a conseqüència 

de l’execució de l’unitat. 
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4.11.2. Malles penjades 

S’amidarà i abonarà al corresponent preu del quadre de preus número 1, els metres quadrats de 

malla realment col·locats en obra. El preu inclou el propi dels materials corresponents, la part 

proporcional de corretja de formigó de coronació, desmunt, cables, lligaments, plaques i 

ensolapats, així com totes les tasques necessàries per a la seva col·locació i complert acabament. 

Així mateix inclourà les grues i les plataformes de treball que es considerin necessàries per a la 

instal·lació. 

4.12. Canalitzacions per a xarxa de comunicacions 

Les canalitzacions per a xarxa de telecomunicacions s’amidaran per metres lineals (m) realment 

executats segons tipus, diferenciant bàsicament si es tracta de canalitzacions en obra nova o en 

obra existent, d’acord amb els següents preus: 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma en terraplè d'obra 

nova 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en banqueta de desmunt d'obra nova 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en vorera de nova construcció 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en berma de terraplè d'obra existent 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions en banqueta de desmunt d'obra existent 

- canalització per a xarxa de telecomunicacions hincada en encreuament de calçada o voral 

Aquests preus inclouen, en el cas de canalitzacions en obra existent, l’enderroc de mescla o 

vorera i el tall de paviment, si s’escau, i la seva posterior reposició, les corresponents excavacions 

i reblerts de les rases amb material granular, subministrament i col·locació dels tubs, el formigó de 

solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil guia i cinta de senyalització i la part 

proporcional de senyalització provisional; quan aquestes conduccions són per parament d’obra de 

fàbrica el preu inclou el tub del tipus que correspongui i el seu enclavament. 

En el cas de canalitzacions en obra nova, el preu inclou l’excavació de la rasa, el subministrament 

i col·locació dels tubs, el formigó de solera i recobriment dels tubs, els separadors necessaris, fil 

guia i cinta de senyalització. 

Les arquetes per a registre i derivació de cables s’amidaran per unitats (u) realment executades, si 

s’han fet d’acord amb el present projecte i/o les ordres escrites de l’Eng. Director. 

La cala d’entrada per a hinca de tub s’amidarà per unitat (u) realment executada i s’abonarà 

d’acord amb el corresponent preu que figura en el Quadre de Preus. 

Totes aquestes unitats s’abonaran segons els corresponents preus que figuren en el Quadre de 

Preus. 
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Barcelona, Febrer de 2.011 

Estudiant autor del projecte 

  

  

Núria Cervós Cortina 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
SUBCAPITOL 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit existent, de
qualsevol tipus, sense incloure suports

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

2 C#*D#*E#*F#

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

4 Full 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de secció doble
ona tipus bmsna2 o bmsnr2 , inclòs part proporcional de suports

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

3 TRONC

6 PK 202+300 - 203+500 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#

7 23,080 23,080 C#*D#*E#*F#

8 19,290 19,290 C#*D#*E#*F#

9 275,520 275,520 C#*D#*E#*F#

10 39,890 39,890 C#*D#*E#*F#

11 48,580 48,580 C#*D#*E#*F#

12 16,480 16,480 C#*D#*E#*F#

13 171,020 171,020 C#*D#*E#*F#

14 130,120 130,120 C#*D#*E#*F#

15 303,860 303,860 C#*D#*E#*F#

16 382,520 382,520 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 Subtotal S 1.449,760 SUMSUBTOTAL(
G1:G17)

21 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 2

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G19:G38)

41 PK 206+100 - 207+800

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G60:G68)

50 C#*D#*E#*F#

51 PK 207+800 - 209+080

63 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G70:G82)

65 ENLLAÇ DE SANT HILARI

67 C#*D#*E#*F#

68 C#*D#*E#*F#

69 C#*D#*E#*F#

70 C#*D#*E#*F#

71 C#*D#*E#*F#

72 C#*D#*E#*F#

74 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G84:G93)

76 PK 210+100 -210+300

77 C#*D#*E#*F#

78 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G95:G97)

81 PK 209+600 -212+000

82 C#*D#*E#*F#

83 C#*D#*E#*F#

84 C#*D#*E#*F#

85 C#*D#*E#*F#

86 C#*D#*E#*F#

87 C#*D#*E#*F#

88 C#*D#*E#*F#

89 C#*D#*E#*F#

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 3

90 C#*D#*E#*F#

91 C#*D#*E#*F#

92 C#*D#*E#*F#

93 C#*D#*E#*F#

94 C#*D#*E#*F#

95 C#*D#*E#*F#

96 C#*D#*E#*F#

97 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G99:G116)

98 C#*D#*E#*F#

99 PK 212+000 - 214+700 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#

101 C#*D#*E#*F#

102 C#*D#*E#*F#

103 C#*D#*E#*F#

104 C#*D#*E#*F#

105 C#*D#*E#*F#

106 C#*D#*E#*F#

107 C#*D#*E#*F#

108 C#*D#*E#*F#

109 C#*D#*E#*F#

110 C#*D#*E#*F#

111 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G118:G130)

112 C#*D#*E#*F#

113 PK 214+700 - 216+708 C#*D#*E#*F#

114 C#*D#*E#*F#

115 C#*D#*E#*F#

116 C#*D#*E#*F#

117 C#*D#*E#*F#

118 C#*D#*E#*F#

119 C#*D#*E#*F#

120 C#*D#*E#*F#

121 C#*D#*E#*F#

122 C#*D#*E#*F#

123 Subtotal S 1.228,980 SUMSUBTOTAL(
G132:G142)

124 Subtotal "A Origen" O SUMORIGEN(G1:
G130)

125 C#*D#*E#*F#

126 C#*D#*E#*F#

127 ENLLAÇ COLL DEL REVELL

128 250,660 250,660 C#*D#*E#*F#

129 17,410 17,410 C#*D#*E#*F#

130 36,240 36,240 C#*D#*E#*F#

131 145,600 145,600 C#*D#*E#*F#

132 755,990 755,990 C#*D#*E#*F#

133 23,080 23,080 C#*D#*E#*F#

134 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G145:G153)

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 4

135 C#*D#*E#*F#

136 ENLLAÇ DE SANT HILARI

138 C#*D#*E#*F#

139 C#*D#*E#*F#

140 C#*D#*E#*F#

141 C#*D#*E#*F#

142 C#*D#*E#*F#

143 C#*D#*E#*F#

144 C#*D#*E#*F#

145 C#*D#*E#*F#

146 C#*D#*E#*F#

147 Subtotal S 219,630 SUMSUBTOTAL(
G155:G166)

148 C#*D#*E#*F#

149 C#*D#*E#*F#

150 GI-543

151 219,630 219,630 C#*D#*E#*F#

152 Subtotal S 0,000 SUMSUBTOTAL(
G168:G171)

155 Subtotal "A Origen" O SUMORIGEN(G1:
G161)

160 FULL 1 C#*D#*E#*F#

161 FULL 2

162 FULL 3

163 FULL 4 166,280 166,280 C#*D#*E#*F#

164 FULL 5 670,470 670,470 C#*D#*E#*F#

165 FULL 6 1.316,330 1.316,330 C#*D#*E#*F#

166 FULL 7 433,450 433,450 C#*D#*E#*F#

167 FULL 8 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

168 FULL 9

169 FULL 10 C#*D#*E#*F#

170 FULL 11 C#*D#*E#*F#

171 FULL 12 C#*D#*E#*F#

172 FULL 13 C#*D#*E#*F#

173 FULL 14 C#*D#*E#*F#

174 FULL 16 C#*D#*E#*F#

175 FULL 17 C#*D#*E#*F#

176 FULL 18 C#*D#*E#*F#

177 FULL 20 C#*D#*E#*F#

178 FULL 21 C#*D#*E#*F#

179 FULL 22 C#*D#*E#*F#

180 FULL 23 C#*D#*E#*F#

181 FULL 24 C#*D#*E#*F#

182 FULL 25 C#*D#*E#*F#

183 C#*D#*E#*F#

184 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G176:G203)

TOTAL AMIDAMENT 5.504,900
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AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 5

3 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

2 PK 202+900 80,270 0,400 6,000 192,648 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,648

4 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla d'acer galvanizat, inclòs
part proporcional de pals

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

2 C#*D#*E#*F#

3 Full 1 280,140 280,140 C#*D#*E#*F#

4 Full 2 155,100 155,100 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,240

5 G21DN101 m Demolició de cuneta triangular de formigó de qualsevol amplada i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

2 C#*D#*E#*F#

3 Full 1 1.381,430 1.381,430 C#*D#*E#*F#

4 Full 2 1.038,700 1.038,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.420,130

6 G219N802 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de 30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

3 TRONC

4 PK 202+880 - 203+320 7.695,750 7.695,750 C#*D#*E#*F#

7 ENLLAÇ COLL DEL REVELL

9 Eix 35 2.326,770 2.326,770 C#*D#*E#*F#

10 Eix 31 1.428,540 1.428,540 C#*D#*E#*F#

11 Eix 29 6.433,860 6.433,860 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 6

13 GI-543 1.940,560 1.940,560 C#*D#*E#*F#

15 des de final eix 35 fins rotonda 542,010 542,010 C#*D#*E#*F#

16 Eix 30 907,210 907,210 C#*D#*E#*F#

17 Eix 31 480,930 480,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.755,630

7 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

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

1 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T Long,  Mitja Ta nº talls

3 CAMINS

4 Eix 29 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

6 COLL DEL REVELL

7 Eix 31 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 35 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 01  ESBROSSADA

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

3 3.896,000 3.896,000 C#*D#*E#*F#

4 3.821,700 3.821,700 C#*D#*E#*F#

5 1.340,200 1.340,200 C#*D#*E#*F#

6 7.528,800 7.528,800 C#*D#*E#*F#

7 229,850 229,850 C#*D#*E#*F#

8 3.821,800 3.821,800 C#*D#*E#*F#

9 20.400,000 20.400,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 Subtotal S 41.038,350 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 41.038,350

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 02  DESMUNT

1 G221N101 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt per a formació de esgraonat en terraplens, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca i amb càrrega, no inclòs el transport a l'abocador o
lloc d'ús.
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AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 7

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

2 Eix 29 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 Eix 30 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

4 Eix 31 67,300 67,300 C#*D#*E#*F#

5 Eix 35 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

6 Tronc 1.468,000 1.468,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.544,500

2 G22AU007 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació entre taladres
de 70 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al plec de prescripcions tècniques

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

1 Amidaments segons llistats T superficie porcentaje vol

2 Tronc 13.398,163 0,400 5.359,265 C#*D#*E#*F#

3 Eix 29 10,701 0,400 4,280 C#*D#*E#*F#

4 Eix 30 23,885 0,400 9,554 C#*D#*E#*F#

5 Eix 31 2.963,403 0,400 1.185,361 C#*D#*E#*F#

6 Eix 35 10.697,102 0,400 4.278,841 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.837,301

3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons indicació de la
Direcció d'Obra

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

1 SEGONS BALANÇ DE TERRES T

3 215.106,200 0,100 21.510,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21.510,620

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

2 Tronc 9.585,100 9.585,100 C#+(D#*E#)

3 Eix 29 8.050,900 8.050,900 C#+(D#*E#)

4 Eix 30 250,500 250,500 C#+(D#*E#)

5 Eix 31 1.357,700 1.357,700 C#+(D#*E#)

6 Eix 35 4.799,300 4.799,300 C#+(D#*E#)

TOTAL AMIDAMENT 24.043,500

5 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T desmunt

2 Tronc 90.803,700 90.803,700 C#+(D#*E#)

3 Eix 29 1.042,700 1.042,700 C#+(D#*E#)
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AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 8

4 Eix 30 664,500 664,500 C#+(D#*E#)

5 Eix 31 24.190,400 24.190,400 C#+(D#*E#)

6 Eix 35 77.758,900 77.758,900 C#+(D#*E#)

8 Subtotal S 194.460,200 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

9 SANEJOS

10 EIX 22

11 PK 202+200 - PK 202+320 120,000 1,000 10,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

12 Subtotal S 19.446,000 SUMSUBTOTAL(
G14:G16)

14 Incertesa topogràfica 194.460,000 0,100 19.446,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215.106,200

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 03  TERRAPLE

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

3 TERRAPLÉ T terraplé

4 Tronc 9.369,300 9.369,300 C#+D#

5 Eix 29 83.102,200 83.102,200 C#+D#

6 Eix 30 0,000 0,000 C#+D#

7 Eix 31 139,000 139,000 C#+D#

8 Eix 35 0,400 0,400 C#+D#

9 Subtotal S 92.610,900 SUMSUBTOTAL(
G1:G8)

11 ESGRAONAT T

12 Tronc 1.462,000 1.462,000 C#*D#*E#*F#

13 Eix 29 10.188,300 10.188,300 C#*D#*E#*F#

14 Eix 30 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

15 Eix 31 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#

16 Eix 35 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 11.713,000 SUMSUBTOTAL(
G10:G16)

18 SANEJOS T

19 EIX 22

20 PK 202+300 - PK 202+320 20,000 1,000 10,000 200,000 C#*D#*E#*F#

21 EIX 29

22 PK 0+600 - PK 0+730 130,000 2,500 10,000 3.250,000 C#*D#*E#*F#

23 Subtotal S 12.792,380 SUMSUBTOTAL(
G28:G32)

24 Subtotal "A origen" O 127.923,800 SUMORIGEN(G1:
G33)

26 Incerteza topográfica T terraplén medi porcentaje inc
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AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 9

28 incertesa topogràfica 127.923,800 0,100 12.792,380 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

83 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120.566,280

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 T Deducció 2008 terraplé 2008 terraplé tram

3 Terraplé de prèstec 176.107,970 1.656.074,000 128.923,800 13.709,839 C#*(E#/D#)

5 Incerteza topográfica T terraplén medi porcentaje inc

6 C#*(E#/D#)

7 incertesa topogràfica 13.709,839 0,100 1.370,984 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.080,823

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

2 Tronc 7.536,460 7.536,460 C#*D#*E#*F#

3 Eix 29 27.690,360 27.690,360 C#*D#*E#*F#

4 Eix 30 7.042,520 7.042,520 C#*D#*E#*F#

5 Eix 31 202,230 202,230 C#*D#*E#*F#

6 Eix 35 72,190 72,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42.543,760

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 02  MOVIMENT DE TERRES
SUBCAPITOL 04  ESPLANADA

1 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, amb sòl procedent de préstec i amb ciment
pòrtland amb escòria, cem ii/b-s 32,5 n, inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució
del conglomerant, mescla  i compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

3 Tronc 5.626,100 5.626,100 C#+(D#*E#)

4 Eix 29 2.009,300 2.009,300 C#+(D#*E#)

5 Eix 30 208,100 208,100 C#+(D#*E#)
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6 Eix 31 607,300 607,300 C#+(D#*E#)

7 Eix 35 891,200 891,200 C#+(D#*E#)

8 Subtotal S 9.342,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 9.342,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 03  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 01  MATERIALS GRANULARS

1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T

3 TRONC

5 3.087,620 3.087,620 C#*D#*E#*F#

7 ENLLAÇ

8 C#*D#*E#*F#

9 Eix 29 1.360,100 1.360,100 C#*D#*E#*F#

10 Eix 30 173,100 173,100 C#*D#*E#*F#

11 Eix 31 410,100 410,100 C#*D#*E#*F#

12 Eix 35 601,200 601,200 C#*D#*E#*F#

14 Voral

16 Eix 22 336,200 336,200 C#*D#*E#*F#

17 Eix 23 215,000 215,000 C#*D#*E#*F#

18 Eix 24 115,400 115,400 C#*D#*E#*F#

20 ENLLAÇ

22 Eix 29 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

23 Eix 30 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Eix 31 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

25 Eix 35 57,200 57,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.355,920

2 G227N101 m3 Sòl per estabilitzar ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, inclòs estesa i/o disgregació i compactació al 100% del
pm, mesurat sobre perfil teòric

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 DESMUNT

4 pk 202+300 a 202+960 660,000 0,090 59,400 C#*D#*E#*F#

5 pk 203+ 070 a 203+170 100,000 0,090 9,000 C#*D#*E#*F#

7 Coll de Revell

8 Eix 35 0 a 0+300 300,000 0,090 27,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 31 0 a 0+200 200,000 2,000 0,090 36,000 C#*D#*E#*F#

13 TERRAPLÉ
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14 TRONC

15 pk 203+180 a pk 203+500 320,000 0,260 83,200 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 214,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 C#*D#*E#*F#

50 C#*D#*E#*F#

51 C#*D#*E#*F#

52 C#*D#*E#*F#

53 C#*D#*E#*F#

54 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 214,600

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 TRONC

3 Calçada

4 Eix 22 683,500 1,600 1.093,600 C#*D#*E#*F#

5 Eix 23 550,400 1,600 880,640 C#*D#*E#*F#

6 Eix 24 233,600 1,600 373,760 C#*D#*E#*F#
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8 Subtotal S 2.348,000 SUMSUBTOTAL(
G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 2.348,000

4 G226N811 m3 Reblert amb sòl adequat, estesa i compactació

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 DESMUNT

4 pk 202+300 a 202+960 660,000 0,120 79,200 C#*D#*E#*F#

5 pk 203+ 070 a 203+170 100,000 0,120 12,000 C#*D#*E#*F#

7 ENLLAÇ

8 Eix 35 0 a 0+300 300,000 0,120 36,000 C#*D#*E#*F#

9 Eix 31 0 a 0+200 200,000 2,000 0,120 48,000 C#*D#*E#*F#

13 TERRAPLÉ

14 TRONC

15 pk 203+180 a pk 203+500 320,000 0,270 86,400 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 261,600 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

53 C#*D#*E#*F#

54 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 261,600

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 03  FERMS I PAVIMENTS
SUBCAPITOL 02  AGLOMERATS ASFALTICS

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 AMIDAMENTS SEGONS LLISTATS T

3 TRONC

5 Calçada 1.234,390 2,300 2.839,097 C#*D#*E#*F#

7 Voral 294,740 2,300 677,902 C#*D#*E#*F#

10 ENLLAÇ C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 Calçada C#*D#*E#*F#

13 Eix 29 316,600 2,300 728,180 C#*D#*E#*F#

14 Eix 30 44,300 2,300 101,890 C#*D#*E#*F#

15 Eix 31 94,600 2,300 217,580 C#*D#*E#*F#

16 Eix 35 110,400 2,300 253,920 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 Voral C#*D#*E#*F#

19 Eix 29 0,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

20 Eix 30 0,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#

21 Eix 31 0,000 2,300 0,000 C#*D#*E#*F#
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22 Eix 35 42,900 2,300 98,670 C#*D#*E#*F#

26 Subtotal S 4.917,239 SUMSUBTOTAL(
G1:G25)

TOTAL AMIDAMENT 4.917,239

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 AMIDAMENTS SEGONS LLISTATS T

3 TRONC

5 Calçada 1.189,280 2,300 2.735,344 C#*D#*E#*F#

8 COLL DE REVELL

9 C#*D#*E#*F#

10 Calçada

11 Eix 29 456,000 2,300 1.048,800 C#*D#*E#*F#

12 Eix 30 61,600 2,300 141,680 C#*D#*E#*F#

13 Eix 31 136,700 2,300 314,410 C#*D#*E#*F#

14 Eix 35 166,700 2,300 383,410 C#*D#*E#*F#

17 Subtotal S 4.623,644 SUMSUBTOTAL(
G1:G16)

TOTAL AMIDAMENT 4.623,644

3 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum,
amb una dotació de 60 kg/m2

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

1 AMIDAMENTS SEGONS LLISTATS T

3 TRONC C#*D#*E#*F#

5 Calçda 451,890 0,030 15.063,000 C#/D#

7 Voral 105,640 0,030 3.521,333 C#/D#

9 ENLLAÇ C#/D#

10 C#/D#

11 Calçada

12 Eix 29 185,700 0,030 6.190,000 C#/D#

13 Eix 30 26,700 0,030 890,000 C#/D#

14 Eix 31 55,300 0,030 1.843,333 C#/D#

15 Eix 35 59,000 0,030 1.966,667 C#/D#

16 C#/D#

17 Voral

18 Eix 29 0,000 0,030 0,000 C#/D#

19 Eix 30 0,000 0,030 0,000 C#/D#

20 Eix 31 0,000 0,030 0,000 C#/D#

21 Eix 35 21,500 0,030 716,667 C#/D#

TOTAL AMIDAMENT 30.191,000

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses

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

1 AMIDAMENTS SEGONS LLISTATS T
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3 TRONC

4 S-20

5 Calçada 1.234,390 2,300 0,043 122,081 C#*D#*E#*F#

7 Voral 294,740 2,300 0,043 29,150 C#*D#*E#*F#

9 G-20

10 Calçada 1.189,280 2,300 0,039 106,678 C#*D#*E#*F#

13 COLL DE REVELL

14 S-20

15 Calçada

16 Eix 29 316,600 2,300 0,043 31,312 C#*D#*E#*F#

17 Eix 30 44,300 2,300 0,043 4,381 C#*D#*E#*F#

18 Eix 31 94,600 2,300 0,043 9,356 C#*D#*E#*F#

19 Eix 35 110,400 2,300 0,043 10,919 C#*D#*E#*F#

21 Voral

22 Eix 29 0,000 2,300 0,043 0,000 C#*D#*E#*F#

23 Eix 30 0,000 2,300 0,043 0,000 C#*D#*E#*F#

24 Eix 31 0,000 2,300 0,043 0,000 C#*D#*E#*F#

25 Eix 35 42,900 2,300 0,043 4,243 C#*D#*E#*F#

28 Calçada

29 G-20

30 Eix 29 456,000 2,300 0,039 40,903 C#*D#*E#*F#

31 Eix 30 61,600 2,300 0,039 5,526 C#*D#*E#*F#

32 Eix 31 136,700 2,300 0,039 12,262 C#*D#*E#*F#

33 Eix 35 166,700 2,300 0,039 14,953 C#*D#*E#*F#

37 Subtotal S 391,764 SUMSUBTOTAL(
G1:G36)

TOTAL AMIDAMENT 391,764

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminoses

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

1 AMIDAMENTS SEGONS LLISTATS T

3 TRONC

5 Calçada 451,890 0,030 0,060 0,055 49,708 C#/D#*E#*F#

7 Voral 105,640 0,030 0,060 0,055 11,620 C#/D#*E#*F#

10 COLL DE REVELL

12 Calçada

13 Eix 29 185,700 0,030 0,060 0,055 20,427 C#/D#*E#*F#

14 Eix 30 26,700 0,030 0,060 0,055 2,937 C#/D#*E#*F#

15 Eix 31 55,300 0,030 0,060 0,055 6,083 C#/D#*E#*F#

16 Eix 35 59,000 0,030 0,060 0,055 6,490 C#/D#*E#*F#

18 Voral

19 Eix 29 0,000 0,030 0,060 0,055 0,000 C#/D#*E#*F#

20 Eix 30 0,000 0,030 0,060 0,055 0,000 C#/D#*E#*F#

21 Eix 31 0,000 0,030 0,060 0,055 0,000 C#/D#*E#*F#

22 Eix 35 21,500 0,030 0,060 0,055 2,365 C#/D#*E#*F#

26 Subtotal S 99,630 SUMSUBTOTAL(
G1:G25)
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TOTAL AMIDAMENT 99,630

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nou

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T S-20

3 TRONC

5 Calçada

6 Eix 1 3.558,882 3.558,882 C#*D#*E#*F#

7 Eix 2 12.178,073 12.178,073 C#*D#*E#*F#

8 Eix 3 17.065,576 17.065,576 C#*D#*E#*F#

9 Eix 4 15.609,911 15.609,911 C#*D#*E#*F#

10 Eix 5 11.491,197 11.491,197 C#*D#*E#*F#

11 Eix 6 22.346,433 22.346,433 C#*D#*E#*F#

12 Eix 22 14.199,298 14.199,298 C#*D#*E#*F#

13 Eix 23 10.005,554 10.005,554 C#*D#*E#*F#

14 Eix 24 4.298,187 4.298,187 C#*D#*E#*F#

15 Eix 25 5.397,683 5.397,683 C#*D#*E#*F#

16 Eix 26 9.245,910 9.245,910 C#*D#*E#*F#

17 Eix 50 11.972,744 11.972,744 C#*D#*E#*F#

19 Voral

20 Eix 1 1.069,403 1.069,403 C#*D#*E#*F#

21 Eix 2 3.675,638 3.675,638 C#*D#*E#*F#

22 Eix 3 5.147,254 5.147,254 C#*D#*E#*F#

23 Eix 4 4.716,428 4.716,428 C#*D#*E#*F#

24 Eix 5 2.297,494 2.297,494 C#*D#*E#*F#

25 Eix 6 6.660,949 6.660,949 C#*D#*E#*F#

26 Eix 22 3.469,649 3.469,649 C#*D#*E#*F#

27 Eix 23 2.214,776 2.214,776 C#*D#*E#*F#

28 Eix 24 1.188,959 1.188,959 C#*D#*E#*F#

29 Eix 25 1.606,630 1.606,630 C#*D#*E#*F#

30 Eix 26 2.785,904 2.785,904 C#*D#*E#*F#

31 Eix 50 1.513,816 1.513,816 C#*D#*E#*F#

34 COLL DE REVELL

36 S-20

37 Calçada

38 Eix 29 6.303,180 6.303,180 C#*D#*E#*F#

39 Eix 30 854,683 854,683 C#*D#*E#*F#

40 Eix 31 1.880,821 1.880,821 C#*D#*E#*F#

41 Eix 32 536,222 536,222 C#*D#*E#*F#

42 Eix 34 344,014 344,014 C#*D#*E#*F#

43 Eix 35 1.993,395 1.993,395 C#*D#*E#*F#

44 Eix 36 134,802 134,802 C#*D#*E#*F#

45 Eix 37 109,402 109,402 C#*D#*E#*F#

46 Eix 38 322,811 322,811 C#*D#*E#*F#

47 Eix 39 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

49 Voral

50 Eix 29 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

51 Eix 30 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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52 Eix 31 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

53 Eix 32 283,268 283,268 C#*D#*E#*F#

54 Eix 34 96,565 96,565 C#*D#*E#*F#

55 Eix 35 742,204 742,204 C#*D#*E#*F#

56 Eix 36 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

57 Eix 37 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

58 Eix 38 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

59 Eix 39 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

62 GI-544

63 Eix 7

64 Calçada 1.172,922 1.172,922 C#*D#*E#*F#

67 GI-543

68 Eix 10

69 Calçada 1.461,481 1.461,481 C#*D#*E#*F#

72 CAN JOANET

73 Eix 21

74 Calçada 1.642,733 1.642,733 C#*D#*E#*F#

76 Subtotal S 191.594,851 SUMSUBTOTAL(
G1:G75)

78 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS T

79 PASSOS DE MITJANA

80 PK 200+140 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

81 PK 201+480 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

82 PK 203+860 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

83 PK 204+920 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

84 PK 206+700 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

85 PK 207+580 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

86 PK 208+600 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

87 PK 211+560 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

88 PK 213+610 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

89 PK 214+420 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

90 PK 215+140 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

91 PK 215+800 583,300 583,300 C#*D#*E#*F#

93 Subtotal S 6.999,600 SUMSUBTOTAL(
G77:G92)

TOTAL AMIDAMENT 198.594,451

7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ecr-1, amb una
dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T S-ESTAB SOL-CIM

3 TRONC

4 calçada 25.692,300 15.438,100 41.130,400 C#+D#

6 Voral 2.303,880 2.303,880 C#+D#

8 ENLLAÇ COLL DE REVELL

9 C#+D#

10 Eix 29 7.841,539 6.661,031 14.502,570 C#+D#

11 Eix 30 1.019,212 854,683 1.873,895 C#+D#

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 17

12 Eix 31 2.297,718 2.001,749 4.299,467 C#+D#

13 Eix 35 3.470,279 2.929,349 6.399,628 C#+D#

14 Eix 36 156,056 141,081 297,137 C#+D#

15 C#+D#

16 C#+D#

17 Voral C#+D#

18 Eix 29 0,000 0,000 C#+D#

19 Eix 30 0,000 0,000 C#+D#

20 Eix 31 0,000 0,000 C#+D#

21 Eix 35 708,859 708,859 C#+D#

22 C#+D#

25 Subtotal S 71.515,836 SUMSUBTOTAL(
G1:G24)

26 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 71.515,836

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

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

1 SEGONS AMIDAMENTS AUXILIARS T SOL-CIM G-20

3 TRONC

5 Calçada 15.438,100 11.892,800 27.330,900 C#+D#

7 Voral 2.303,880 0,000 2.303,880 C#+D#

9 COLL DE REVELL

11 Calçada

12 Eix 29 6.661,031 6.467,986 13.129,017 C#+D#

13 Eix 30 854,683 854,683 1.709,366 C#+D#

14 Eix 31 2.001,749 1.936,016 3.937,765 C#+D#

15 Eix 35 2.929,349 2.114,769 5.044,118 C#+D#

17 Voral

18 Eix 29 0,000 0,000 C#+D#

19 Eix 30 0,000 0,000 C#+D#

20 Eix 31 0,000 0,000 C#+D#

21 Eix 35 708,859 708,859 C#+D#

24 Subtotal S 54.163,905 SUMSUBTOTAL(
G1:G23)

TOTAL AMIDAMENT 54.163,905

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 04  DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPITOL 01  CUNETES

1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
col·locada

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

2 203+290 - 203+500 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

4 enllaç

6 eix 35 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 550,000

2 GD57N106 m Canalització tipus tp-30, inclós excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, base de formigó de 15 n/mm2, tub de pvc de 300 mm de diàmetre, rebliment del tub amb formigó 25
n/mm2, col·locat mitjançant maquinària amb encofrat lliscant per canalitzacions, armat amb barres b500s,
totalment acabada.

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

1 Tronc

2 202+640 - 203 +320 680,000 680,000 C#*D#*E#*F#

4 Mitjana 1.200,000 1.200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.880,000

3 GD57N101 m Cuneta de seguretat tipus cr-20, de 2,00 m d'amplada i 0,182 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 20 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 Esquerra

2 C#*D#*E#*F#

3 202+300 - 202+500 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

4 202+560 - 202+640 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 202+740 - 203+050 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

6 203+120 - 203+320 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 203+440 - 203+500 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Dreta C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 202+300 - 202+460 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

12 202+510 -  202+640 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

13 202+880 - 203+190 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.450,000

4 GD57V615 m Cuneta profunda trapezoïdal (cr-20) d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un revestiment mínim de
10 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

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

1 TRONC T

2 Guarda 1,000 920,000 920,000 C#*D#*E#*F#

3 Peu de Terraplé 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 920,000

5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ALTRES EIXOS T

2 1,000 280,000 280,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 04  DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPITOL 02  COL·LECTORS I DRENS

1 GD5AN101 ml Tub drenant de pvc ranurat, de diàmetre 160 mm, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de
formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

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

1 Esquerra

3 202+300 - 202+500 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

4 202+560 - 202+640 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 202+740 - 203+050 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

6 203+120 - 203+320 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

7 203+440 - 203+500 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Dreta

11 202+300 - 202+460 160,000 160,000 C#*D#*E#*F#

12 202+510 -  202+640 130,000 130,000 C#*D#*E#*F#

13 202+880 - 203+190 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.450,000

2 GD5AN105 ml Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 500 mm, autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs
base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

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

1 Esquerra

3 202+640 - 202+880 240,000 240,000 C#*D#*E#*F#

4 203+050 - 203+120 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

6 Dreta

8 202+460 - 202+510 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

10 Enllaç

12 0+200 - 0+300 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

14 mitjana 980,000 980,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.440,000

3 GD75N803 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs excavació en rasa amb 40%
d'excavació amb voladura, refinat, base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió, toalment col·locat i executat segons plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TRONC T

3 1,000 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

4 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

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

1 T

2 C#*D#*E#*F#

3 1,000 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,500

5 GD5AN104 ml Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb dren pantalla tipus Viadrain, inclòs
base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

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

1 TRONC T

2 C#*D#*E#*F#

3 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 Mitjana 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 21

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

33 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 C#*D#*E#*F#

50 C#*D#*E#*F#

51 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 04  DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPITOL 03  ARQUETES I POUS

1 GDD1N802 u Arqueta de secció interior 200 x 100 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó ha-30, armat amb barres d'acer b 500 s,
encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat a42/b en perfils t, entroncament
amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.

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

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 04  DRENATGE LONGITUDINAL
SUBCAPITOL 04  BROCS, BAIXANTS I ALTRES ELEMENTS

1 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

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

2 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2 GD57N105 u Desgüàs, tipus d12, de secció interior 180x100 cm, inclòs formigó de 25 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, capa de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer b 500 s, recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GD57N104 u Desgüàs tipus d6, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s,
protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols

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

1 Amidaments segons plànols T

2 pk 202+300 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 pk 202+450 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GD57N801 u Desgüàs tipus D3, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s, i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat,
segons plànols

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

2 Amidaments segons plànols T

3 C#*D#*E#*F#

4 pk 202+300 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 pk 202+450 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 Enllaç coll del Revell 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 05  DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPITOL 01  OD-202.3

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 Amidaments segons plànols T Àrea Longitud

3 Tub 2,340 22,800 53,352 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,352

2 GD78X018 ml Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de drenatge transversal , incloent excavació, reblert i
embocadures, totalment acabat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Longitud

2 22,800 22,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,800

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 TUB T Area longitud

2 rasa 3,560 25,000 89,000 C#*D#*E#*F#

3 plataforma 30,900 26,000 803,400 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 POU T Alçada Longitud Amplada

6 6,500 4,300 3,000 83,850 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 976,250

4 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Amidaments segons plànols T

2 0,250 5,880 2,850 2,000 8,379 C#*D#*E#*F#

3 0,250 5,880 1,500 2,000 4,410 C#*D#*E#*F#

4 0,250 1,500 2,850 1,069 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,858

5 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

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

2 1.108,640 1.108,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.108,640

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Amidaments segons plànols T

2 5,880 2,850 2,000 33,516 C#*D#*E#*F#

3 5,880 1,500 2,000 17,640 C#*D#*E#*F#

4 1,500 2,850 4,275 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,431

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Amidaments segons plànols T

2 5,880 2,850 2,000 33,516 C#*D#*E#*F#
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3 5,880 1,500 2,000 17,640 C#*D#*E#*F#

4 1,500 2,850 4,275 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,431

8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Amidaments segons plànols T

2 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc embocadura existent 3,500 3,000 4,500 47,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,250

9 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100,
col·locat.

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

1 2,650 1,500 3,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,975

10 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 TUB T Ample Altura Longitud

2 Excavació terreny 5,150 4,000 26,000 535,600 C#*D#*E#*F#

4 BAIXANT I POU T Alçada Longitud Amplada

5 6,500 6,300 5,850 239,558 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 775,158

11 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armat

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

1 Amidaments segons plànols T

2 3,630 3,630 C#*D#*E#*F#

3 -2,540 -2,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,090

12 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Amidaments segons plànols T Area Longitud

2 Rasa 9,540 25,000 238,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 238,500
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 05  DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPITOL 02  OD-202.5

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 Amidaments segons plànols T Àrea Longitud

2 2,340 7,330 17,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,152

2 GD78X018 ml Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de drenatge transversal , incloent excavació, reblert i
embocadures, totalment acabat

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

1 Amidaments segons plànols T Longitud

2 7,330 7,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,330

3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 TUB T Àrea Longitud

2 Rasa 3,560 7,330 26,095 C#*D#*E#*F#

3 Plataforma 5,140 7,330 37,676 C#*D#*E#*F#

5 POU T Alçada Longitud Amplada

6 C#*D#*E#*F#

7 Pou d'entrada 6,500 6,500 3,000 126,750 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Pou de connexió 4,250 1,000 3,000 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,271

4 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Amidaments segons plànols T

2 C#*D#*E#*F#

3 Pou d'entrada 2,000 2,840 3,150 0,250 4,473 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,840 1,500 0,250 2,130 C#*D#*E#*F#

5 3,150 1,500 0,250 1,181 C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Pou de connexió 2,000 3,680 2,950 0,250 5,428 C#*D#*E#*F#

8 2,000 3,680 2,250 0,250 4,140 C#*D#*E#*F#

9 2,950 2,250 0,250 1,659 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 19,011

5 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

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

1 Amidaments segons plànols T

2 C#*D#*E#*F#

3 Pou d'entrada 673,040 673,040 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 Pou de connexió 898,160 898,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.571,200

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Amidaments segons plànols T

2 C#*D#*E#*F#

3 Pou d'entrada 2,000 2,840 3,150 17,892 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,840 1,500 8,520 C#*D#*E#*F#

5 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#

7 Pou de connexió 2,000 3,680 2,950 21,712 C#*D#*E#*F#

8 2,000 3,680 2,250 16,560 C#*D#*E#*F#

9 2,250 2,950 6,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,047

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Amidaments segons plànols T

2 C#*D#*E#*F#

3 Pou d'entrada 2,000 2,840 3,150 17,892 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,840 1,500 8,520 C#*D#*E#*F#

5 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#

6 0,000

7 Pou de connexió 2,000 3,680 2,950 21,712 C#*D#*E#*F#

8 2,000 3,680 2,250 16,560 C#*D#*E#*F#

9 2,250 2,950 6,638 C#*D#*E#*F#

10 0,000

TOTAL AMIDAMENT 76,047

8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Amidaments segons plànols T Ample Alçat gruix

3 Enderroc pou existent 3,000 4,000 0,400 4,000 19,200 C#*D#*E#*F#

4 3,000 3,000 0,400 3,600 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 22,800

9 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100,
col·locat.

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

1 Pou d'entrada 1,500 3,150 4,725 C#*D#*E#*F#

2 Pou de connexió 2,250 2,950 6,638 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,363

10 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 TUB T Longitud Alçada Ample

3 Tub 7,330 2,000 5,140 75,352 C#*D#*E#*F#

5 POU T Longitud Alçat Amplada

6 C#*D#*E#*F#

7 Pou d'entrada 6,500 8,000 6,500 338,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 Pou de connexió 4,250 1,500 5,950 37,931 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,283

11 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armat

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

1 Amidaments segons plànols T

2 1,090 1,090 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,090

12 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Amidaments segons plànols T Àrea Longitud

2 9,540 7,330 69,928 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,928

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 05  DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPITOL 03  OD-202.7

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T

3 Mòdul 1 8,000 6,820 54,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,560

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Segons amidaments auxiliars T

3 MÒDUL 1 T

4 Solera 8,000 3,020 24,160 C#*D#*E#*F#

5 Hastials 8,000 8,000 64,000 C#*D#*E#*F#

6 Dintell 8,000 0,800 6,400 C#*D#*E#*F#

8 ALETES T

9 ZAPATA 1 12,720 12,720 C#*D#*E#*F#

10 ZAPATA 2 25,940 25,940 C#*D#*E#*F#

11 ZAPATA 3 13,540 13,540 C#*D#*E#*F#

12 ALZADO 1 12,402 12,402 C#*D#*E#*F#

13 ALZADO 2 21,310 21,310 C#*D#*E#*F#

14 ALZADO 3 4,798 4,798 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,270

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 MÒDUL 1

2 Hastial 8,000 9,600 76,800 C#*D#*E#*F#

3 Dintel 8,000 6,160 49,280 C#*D#*E#*F#

5 ALETES 20,160 20,160 C#*D#*E#*F#

6 29,180 29,180 C#*D#*E#*F#

7 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,840

4 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

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

1 MÒDUL 1

2 Solera 8,000 350,212 2.801,696 C#*D#*E#*F#

3 Hastial 8,000 226,021 1.808,168 C#*D#*E#*F#

4 Dintel 8,000 274,793 2.198,344 C#*D#*E#*F#

6 ALETES T

7 ZAPATA 1 890,453 890,453 C#*D#*E#*F#

8 ZAPATA 2 1.700,000 1.700,000 C#*D#*E#*F#

9 ZAPATA 3 180,500 180,500 C#*D#*E#*F#

10 ALZADO 1 412,850 412,850 C#*D#*E#*F#

11 ALZADO 2 706,400 706,400 C#*D#*E#*F#

12 ALZADO 3 94,340 94,340 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 10.792,751

5 G450U055 m3 Formigó ha-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 FORMIGÓ SOLERA

2 MÒDUL 1 8,000 1,160 9,280 C#*D#*E#*F#

5 ALETES 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#

6 24,390 24,390 C#*D#*E#*F#

7 4,670 4,670 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,190

6 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 FORMIGÓ PER A HASTIALS I DINTE

2 MÒDUL 1

3 Hastial 8,000 1,600 12,800 C#*D#*E#*F#

4 Dintell 8,000 1,160 9,280 C#*D#*E#*F#

7 ALETES 11,100 11,100 C#*D#*E#*F#

8 16,070 16,070 C#*D#*E#*F#

9 2,980 2,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,230

7 G7J5N101 m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

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

1 SEGELLAT DE JUNT

2 JUNTA 1 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

3 26,000 2,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

8 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 RELLENO CON MATERIAL GRANUL

TOTAL AMIDAMENT 0,000

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

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

1 PINTURA HORITZONTALS

2 MÒDUL 1 8,000 9,600 76,800 C#*D#*E#*F#

4 ALETES 20,160 20,160 C#*D#*E#*F#

5 29,180 29,180 C#*D#*E#*F#

6 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 131,560

10 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

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

1 IMPERMEABILITZACIÓ PARAMENTS

2 MÒDUL 1 8,000 5,800 46,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,400

11 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 CINDRI

2 MÒDUL 1 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

12 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100,
col·locat.

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

1 2,000 2,500 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 GD5AV011 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs col·locació, excavació, refinat, transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de material filtrant; inclosos acabats i obres
associades.

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

1 14,000 2,000 28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

14 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

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

1 T Area Espessor

2 Escullera 11,568 0,250 2,892 C#*D#*E#*F#

3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,892

15 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 2,756 6,500 10,000 179,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,140
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16 GD5AU211 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

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

2 ALETES 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

3 7,670 7,670 C#*D#*E#*F#

4 1,470 1,470 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,440

17 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

2 Escullera 11,568 0,100 1,157 C#*D#*E#*F#

4 Aletes 3,600 5,300 0,100 1,908 C#*D#*E#*F#

5 3,600 7,670 0,100 2,761 C#*D#*E#*F#

6 2,500 1,470 0,100 0,368 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,194

18 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

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

1 T Longitud hmitja amplada

2 18,000 2,400 6,300 272,160 C#*D#*E#*F#

4 Canal  D'enegament 183,615 2,500 3,000 1.377,113 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.649,273

19 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

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

1 LÀMINA DRENANT

2 MÒDUL 1 16,000 2,000 2,000 64,000 C#*D#*E#*F#

5 ALETES 20,190 20,190 C#*D#*E#*F#

6 30,060 30,060 C#*D#*E#*F#

7 5,420 5,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,670

20 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 10,000 3,400 10,300 350,200 C#*D#*E#*F#

3 -10,000 2,400 2,900 -69,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,600

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 05  DRENATGE TRANSVERSAL
SUBCAPITOL 04  OD-203.3

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

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

1 Amidaments segons plànols T gruix longitud Amplada

3 0,300 6,290 1,887 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,887

2 G450U040 m3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Amidaments segons plànols T pi radi2 espessor

3 Anells de formigó -3,142 2,050 0,400 2,000 -5,153 C#*D#*E#*F#

5 3,500 3,900 0,400 2,000 10,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,767

3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada Alçada

2 C#*D#*E#*F#

3 Embocadura sud 2,500 3,000 4,000 30,000 C#*D#*E#*F#

5 157,982 157,982 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,982

4 GD79N801 ml Tub en xapes d'acer corrugat i galvanitzat tipus mp-200, de 2,86 m de diàmetre i 2,5 mm d'espessor, unides
mitjançant cargols, incloent les eines necessàries pel seu acoblament. Incloent excavació, reblert i
embocadures, totalment acabat.

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

1 Amidaments segons plànols T Longitud

2 6,290 6,290 C#*D#*E#*F#

3 1,920 1,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,210

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments segons plànols T Ample Alçat Longitud

3 embocadura existent 2,000 2,860 2,000 0,500 5,720 C#*D#*E#*F#

4 embocadura existent 2,000 2,860 2,000 0,500 5,720 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,440

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Amidaments segons plànols T

2 Anella formigó unió amb tub existent 14,335 2,000 2,000 57,340 C#*D#*E#*F#

3 -6,420 2,000 2,000 -25,680 C#*D#*E#*F#

5 14,930 0,400 2,000 11,944 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,604

7 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Amidaments segons plànols T Longitud Amplada Alçada

2 embocadura existent Nord 3,500 2,860 3,000 30,030 C#*D#*E#*F#

3 2,045 0,500 -3,142 -3,213 C#*D#*E#*F#

4 C#*D#*E#*F#

5 embocadura existent Sud 3,500 2,860 3,000 30,030 C#*D#*E#*F#

6 2,045 0,500 -3,142 -3,213 C#*D#*E#*F#

7 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,634

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 06  OBRES DE FÀBRICA
SUBCAPITOL 01  PASSOS SUPERIORS
ACTIVITAT 01  OF 202.8 PS COLL DE REVELL
ACTIVITAT2 01  ENDERROC I TREBALLS PREVIS

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Repicado pantalla existente estribo sur 0,800 0,800 36,600 23,424 C#*D#*E#*F#

3 Volta Fals túnel de Revell 17,200 80,000 1,000 1.376,000 C#*D#*E#*F#

4 Hastial esquerre 7,500 80,000 1,000 600,000 C#*D#*E#*F#

6 Mur sortida hastial esquerre 35,000 5,000 1,000 175,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.174,424
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2 G3D1V002 m2 Mur pantalla de micropiló de diàmetre 200 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
ancoratges, injecció de morter de ciment, totalment acabat

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

1 Pantalla protecció execució estrep nord 62,000 6,900 427,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 427,800

3 G221V002 m3 Excavació en sòls amb mitjans mecànics lleugers, en cobertura de túnel artificial de Mas Romeu

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

1 9,300 16,800 80,000 12.499,200 C#*D#*E#*F#

3 A descontar volumen aparent 95,840 70,000 -1,000 -6.708,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.790,400

4 G21HNC02 m Desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de comunicacions existents en els
túnels per procedir a les feines de renovació, inclou retirada de quadres elèctrics, lluminàries, equipaments,
canalitzacions i cables de qualsevol tipus

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

1 Segons amidaments auxiliars

2 Túnel de Revell 68,000 68,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,000

5 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armat

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

1 T

2 Volta Fals túnel de Revel 17,200 80,000 1.376,000 C#*D#*E#*F#

3 Hastial esquerre 7,500 80,000 600,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.976,000

6 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base

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

1 T ancho alto largo

2 C#*D#*E#*F#

3 Volum aparent túnel 15,200 6,500 80,000 7.904,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.904,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 06  OBRES DE FÀBRICA
SUBCAPITOL 01  PASSOS SUPERIORS
ACTIVITAT 01  OF 202.8 PS COLL DE REVELL
ACTIVITAT2 02  ESTREPS

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T largo ancho

2 C#*D#*E#*F#

3 hastial derecho existente 87,000 2,000 174,000 C#*D#*E#*F#

6 lloses de transició 5,000 13,800 2,000 138,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Estrep SUD T largo alto

2 Cos 14,000 3,900 54,600 C#*D#*E#*F#

3 Cargadero 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Aleta Vic recta 1,750 6,400 11,200 C#*D#*E#*F#

5 Aleta Vic variable 8,400 6,400 0,800 2,000 30,240 C#*(D#+E#)/F#

6 C#*(D#+E#)/F#

7 Aleta Girona recta 2,020 6,400 12,928 C#*D#*E#*F#

8 Aleta Girona variable 10,740 6,400 3,200 2,000 51,552 C#*(D#+E#)/F#

9 C#*(D#+E#)/F#

10 Murete paralelo 53,100 2,400 0,500 2,000 76,995 C#*(D#+E#)/F#

11 Subtotal S 272,515 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

12 Estrep NORD T largo alto

13 Cargadero 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 35,000 SUMSUBTOTAL(
G12:G13)

TOTAL AMIDAMENT 307,515

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

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

1 T m3 formigó cuantia

2 Part no pantalla 172,190 150,000 25.828,500 C#*D#*E#*F#

3 Pantalla estrep nord 620,000 150,000 93.000,000 C#*D#*E#*F#

6 llosa de transició 34,500 75,000 2.587,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 121.416,000

4 GD5AV011 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4
kn/m2, inclòs col·locació, excavació, refinat, transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de material filtrant; inclosos acabats i obres
associades.

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

3 Estrep sud 78,500 78,500 C#*D#*E#*F#

4 Estrep nord 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,500

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 estrep sud 53,140 62,000 3.294,680 C#*D#*E#*F#

6 estrep nord 35,500 21,000 745,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.040,180

6 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

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

1 Segons amidaments auxiliars 192,000 192,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 192,000

7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

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

1 Estrep SUD T largo alto

2 Cos 14,000 3,900 54,600 C#*D#*E#*F#

3 Cargadero 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

4 Aleta Vic recta 1,750 6,400 11,200 C#*D#*E#*F#

5 Aleta Vic variable 8,400 6,400 0,800 2,000 30,240 C#*(D#+E#)/F#

6 C#*(D#+E#)/F#

7 Aleta Girona recta 2,020 6,400 12,928 C#*D#*E#*F#

8 Aleta Girona variable 10,740 6,400 3,200 2,000 51,552 C#*(D#+E#)/F#

9 C#*(D#+E#)/F#

10 Murete paralelo 53,100 2,400 0,500 2,000 76,995 C#*(D#+E#)/F#

11 Subtotal S 272,515 SUMSUBTOTAL(
G1:G10)

12 Estrep NORD T largo alto

13 Cargadero 14,000 2,500 35,000 C#*D#*E#*F#

14 Subtotal S 35,000 SUMSUBTOTAL(
G12:G13)

TOTAL AMIDAMENT 307,515

9 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i làmina
impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

AMIDAMENT DIRECTE 310,000

10 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Estrep SUD

2 Cargadero + espaldín 2,400 14,000 33,600 C#*D#*E#*F#

3 Muret 0,625 53,100 33,188 C#*D#*E#*F#

4 Alçat estrep 3,750 14,000 52,500 C#*D#*E#*F#
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5 Aleta Vic recta 1,750 6,400 0,800 8,960 C#*D#*E#*F#

6 Aleta Vic variable 24,192 C#*(D#+E#)/F#

8 Aleta Girona recta 2,020 6,400 0,800 10,342 C#*D#*E#*F#

9 Aleta Girona variable 41,240 C#*(D#+E#)/F#

10 Subtotal S 138,590 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

11 Estrep NORD T largo alto

12 Cargadero 2,400 14,000 33,600 C#*D#*E#*F#

13 Subtotal S SUMSUBTOTAL(
G13:G14)

16 lloses de transició 5,000 13,800 0,250 2,000 34,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,690

11 G3G5U240 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol
tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures (sense
subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes de excavació
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

18 Estrep Nord 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 620,000

12 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 n/mm2
de resistència característica a la compressió i armat amb acer b 500 s, inclosa excavació, encofrat i desencofrat

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

13 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 52,000

14 G3L1U400 kg Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

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

1 T nº anclajes longitud kg/ml

2 Estribo Sur

3 Anclajes 56 TN 29,000 14,000 3,640 1.477,840 C#*D#*E#*F#

4 Anclajes 30 TN 45,000 14,000 1,820 1.146,600 C#*D#*E#*F#

5 Estrep Nord C#*D#*E#*F#

6 Anclajes 56 TN 27,000 14,000 3,640 1.375,920 C#*D#*E#*F#

7 Anclajes 30 TN 15,000 14,000 1,820 382,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.382,560

15 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny

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

1 T nº anclajes longitud

2 Estribo Sur

3 Anclajes 56 TN 29,000 14,000 406,000 C#*D#*E#*F#
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4 Anclajes 30 TN 45,000 14,000 630,000 C#*D#*E#*F#

5 Estrep Nord C#*D#*E#*F#

6 Anclajes 56 TN 27,000 14,000 378,000 C#*D#*E#*F#

7 Anclajes 30 TN 15,000 14,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.624,000

16 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Estrep nord

2 Total pantalla 620,000 620,000 C#*D#*E#*F#

3 part no vista -4,000 51,000 -204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 416,000

17 G124 m Perforació amb corona de diamant pel mur de formigó, de 80 mm de diàmetre, inclosa l'ajuda de grua, gruix
aproximat del mur de 50 cm

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

1 T anclajes grosor a atrav

3 Estribo Sur

4 Anclajes 56 TN 29,000 0,800 23,200 C#*D#*E#*F#

5 Anclajes 30 TN 45,000 0,800 36,000 C#*D#*E#*F#

6 Estrep Nord C#*D#*E#*F#

7 Anclajes 56 TN 27,000 0,800 21,600 C#*D#*E#*F#

8 Anclajes 30 TN 15,000 0,800 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,800

18 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

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

2 T area largo

4 estrep sud 53,140 62,000 3.294,680 C#*D#*E#*F#

6 estrep nord 37,000 21,000 777,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.071,680

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 06  OBRES DE FÀBRICA
SUBCAPITOL 01  PASSOS SUPERIORS
ACTIVITAT 01  OF 202.8 PS COLL DE REVELL
ACTIVITAT2 03  TAULER

1 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Segons amidaments auxiliars 34.571,136 34.571,136 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34.571,136

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

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

1 Segons amidaments auxiliars 64,048 64,048 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,048

3 G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter d'anivellament,
col·locat

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

1 Segons amidaments auxiliars 72,960 72,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,960

4 G4D8U034 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors a 2,50 m, de lloses prefabricades
amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

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

1 Segons amidaments auxiliars 425,520 425,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,520

5 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i quitrà
d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

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

1 Segons amidaments auxiliars 386,120 386,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 386,120

6 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

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

1 Segons amidaments auxiliars 144,046 144,046 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,046

7 ZNZZG418 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 200 cm de cantell, totalment col·locada

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

1 Segons amidaments auxiliars 39,400 39,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,400

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 06  OBRES DE FÀBRICA
SUBCAPITOL 01  PASSOS SUPERIORS
ACTIVITAT 01  OF 202.8 PS COLL DE REVELL
ACTIVITAT2 04  ACABATS
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1 G4Z7U006 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a absorbir moviments
de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

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

1 Segons amidaments auxiliars 23,808 23,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,808

2 GDD4N701 UD Embornal en obra de fàbrica. Inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòs

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

1 Segons amidaments auxiliars 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 G4X1N801 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements necessaris per
a la seva execució

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de
perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons plec de prescripcions tènniques i detalls plànols

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

1 C Unitats Longitud Ample Alçada

2 NOU VIADUCTE T

3 Tauler 2,000 40,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

5 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs part
proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

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

1 C Unitats

2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

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

1 19,380 2,400 46,512 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,512

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses

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

1 T M3 DENSIDAD porcentaje bet

2 Eix 34 19,380 2,400 0,043 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nou

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

1 11,000 40,000 440,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 06  OBRES DE FÀBRICA
SUBCAPITOL 02  MURS
ACTIVITAT 01  MURS DE DAMES
ACTIVITAT2 04  MUR 203.0 D

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

AMIDAMENT DIRECTE 122,500

2 G450U075 m3 Formigó hp-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

AMIDAMENT DIRECTE 294,000

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 27.341,020

4 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terreny

AMIDAMENT DIRECTE 1.176,000

5 G3L1U400 kg Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina,
injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

AMIDAMENT DIRECTE 11.854,080

6 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

AMIDAMENT DIRECTE 1.547,180

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist

AMIDAMENT DIRECTE 872,200

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 07  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
SUBCAPITOL 01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 42

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

2 PK 202+300 - PK 202+522

3 M-1.2 444,000 444,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 202+522 - PK 203+224

6 M-1.2 1.516,000 1.516,000 C#*D#*E#*F#

7 M-2.6 1.471,000 1.471,000 C#*D#*E#*F#

8 M-2.2 694,000 694,000 C#*D#*E#*F#

9 M-1.10 33,330 33,330 C#*D#*E#*F#

11 PK 203+224 - PK 203+500

12 M-1.2 276,000 276,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.434,330

2 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

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

3 PK 202+300 - PK 203+224

4 M-2.6 3.696,000 3.696,000 C#*D#*E#*F#

6 PK 203+224 - PK 203+500

7 M-2.6 1.104,000 1.104,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.800,000

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

2 PK 202+300 - PK 202+522  

3 M-1.7 322,000 322,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 202+522 - PK 203+224  

6 M-1.7 702,000 702,000 C#*D#*E#*F#

8 PK 203+224 - PK 203+500

9 M-1.7 552,000 552,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.576,000

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

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

2 PK 202+300 - PK 202+522  

3 M-6.5 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

4 M-7.1 60,000 1,750 105,000 C#*D#*E#*F#

6 PK 202+522 - PK 203+224  

7 M-5.1 1,000 1,129 1,129 C#*D#*E#*F#

8 M-5.4 8,000 4,185 33,480 C#*D#*E#*F#

9 M-6.4 1,000 4,122 4,122 C#*D#*E#*F#

10 M-6.5 2,000 1,434 2,868 C#*D#*E#*F#
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11 M-7.1 280,000 1,750 490,000 C#*D#*E#*F#

13 PK 203+224 - PK 203+500 

14 M-6.5 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#

15 M-7.1 90,000 1,750 157,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 796,967

5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

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

2 PK 202+522 - PK 203+224

3 M-4.2 169,640 169,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,640

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 07  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
SUBCAPITOL 02  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placas 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placas 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 GBB1U146 u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils
(s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placa Tronc 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 GBBZU007 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i
autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

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

1 UNA SENAYL EN UN PAL

2 Tronc
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3 S-180x120 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 GBBZU008 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

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

1 DOS SENAYLS EN UN PAL

2 Tronc

3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 GBBZU003 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i
autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

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

1 UNA SENAYL EN UN PAL

2 Tronc

3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Enllaç Placa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placa Enllaç 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placa Enllaç 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils
(s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

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

2 Placa Enllaç 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

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

1 UNA SENAYL EN UN PAL

2 Enllaç 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

12 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i col·locació

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

1 UNA SENAYL EN UN PAL

2 Enllaç

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

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

1 DOS SENAYLS EN UN PAL

2 Enllaç

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 07  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
SUBCAPITOL 03  SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ

1 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

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

1 Tronc

2 C-25_01_N 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

3 C-25_02_N

4 C-25_04_N

5 C-25_05_N

6 C-25_06_N C#*D#*E#*F#

7 C-25_07_N

8 C-25_08_N 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

9 C-25_10_N 4,598 4,598 C#*D#*E#*F#

10 C-25_11_N
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11 C-25_13_N

12 C-25_14_N 

13 C-25_15_N

14 C-25_17_N

15 C-25_18_N

16 C-25_19_N

17 C-25_21_N

18 C-25_22_N

19 C-25_23_N

20 C-25_24_N

22 Enllaç

23 C-25_26_N 2,299 2,299 C#*D#*E#*F#

24 C-25_27_N 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

25 C-25_28_N 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

26 C-25_30_N 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

27 C-25_31_N 1,870 1,870 C#*D#*E#*F#

28 C-25_32_N 3,740 3,740 C#*D#*E#*F#

29 C-25_33_N 2,299 2,299 C#*D#*E#*F#

31 Señal 1 6,552 6,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,384

2 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 Tronc

2 C-25_02_N

3 C-25_08_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C-25_19_N

5 C-25_21_N C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#

7 Enllaç

8 C-25_27_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 C-25_28_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C-25_30_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

1 Tronc

2 C-25_07_N

3 C-25_18_N

4 C-25_22_N C#*D#*E#*F#

6 Enllaç

7 C-25_31_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 C-25_32_N 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

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

2 Enllaç

3 C-25_2_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 C-25_9_N 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 Enllaç

2 C-25_3_N 2,612 2,612 C#*D#*E#*F#

3 C-25_4_N 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#

4 C-25_6_N 3,430 3,430 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,472

6 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

1 Enllaç

2 C-25_7_N 4,175 4,175 C#*D#*E#*F#

3 C-25_8_N 10,824 10,824 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,999

7 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de prescripcions tècniques, per
a suport de senyals de trànsit, col·locat

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

2 Enllaç

3 C-25_2_N 4,525 4,525 C#*D#*E#*F#

4 C-25_9_N 4,637 4,637 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,162

8 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

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

1 Enllaç

2 C-25_3_N 0,186 0,186 C#*D#*E#*F#

3 C-25_4_N 0,111 0,111 C#*D#*E#*F#

4 C-25_6_N 0,111 0,111 C#*D#*E#*F#

5 C-25_9_N 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 0,543

9 GBB5U752 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

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

1 Tronc

2 C-25_1_N 0,632 0,632 C#*D#*E#*F#

4 Enllaç

5 C-25_3_N 0,592 0,592 C#*D#*E#*F#

6 C-25_4_N 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

7 C-25_6_N 0,706 0,706 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,930

10 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada

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

1 Enllaç

2 C-25_8_N 1,466 1,466 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,466

11 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

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

2 Enllaç

3 C-25_2_N 5,195 5,195 C#*D#*E#*F#

4 C-25_7_N 3,856 3,856 C#*D#*E#*F#

5 C-25_8_N 5,568 5,568 C#*D#*E#*F#

6 C-25_9_N 5,244 5,244 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,863

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 07  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
SUBCAPITOL 04  ABALISAMENT

1 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant dg nivell 3, totalment
col·locada

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 PK 202+342 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer
galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

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

1 C Unitats Unitats

2 SEGONS PLÀNOLS T

3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GBC1U242 u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclòs base prefabricada
de formigó, totalment col·locada

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

2 Tronc

3 PK 203+200 al PK 203+900 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 Coll del Revell

6 Eix 35 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

7 Eix 31 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

8 Eix 29 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,000

4 GBC1U251 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant dg nivell 3, totalment col·locada

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 PK 202+342 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

4 PK 202+522 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 203+198 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 96,000

5 GBC1N101 u Captafars per a barrera de formigó, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a una cara, totalment col·locat

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 BHDEJO/0A 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

4 BHSEJO/0A 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

6 GBC1U274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a una cara, totalment col·locat

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

1 SEGONS PLÀNOLS T

3 PK 202+342 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#

4 PK 202+522 133,000 133,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 203+198 129,000 129,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 301,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 07  SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
SUBCAPITOL 05  BARRERES

1 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes homologada en barreres de seguretat flexibles , incloent part
proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions
necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi.

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

2 PK 203+224 - PK 203+500

3 PANTALLA 230,000 230,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de
qualsevol radi

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

2 PK 202+300 - PK 202+522

3 BMSNA4/120a 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 202+522 - PK 203+224

6 BMSNA4/120a 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#

8 PK 203+224 - PK 203+500

9 BMSNA4/120a 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 656,000

3 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/120a, galvanitzada en calent, incloent dues
tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil c-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

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

3 PK 203+224 - PK 203+924

4 BMSNC2/120a 310,000 310,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

13 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 51

19 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

21 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

23 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

25 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

27 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

29 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

31 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

35 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

37 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

39 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

41 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

43 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

45 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

47 C#*D#*E#*F#

48 C#*D#*E#*F#

49 C#*D#*E#*F#

50 C#*D#*E#*F#

51 C#*D#*E#*F#

52 C#*D#*E#*F#

53 C#*D#*E#*F#

54 C#*D#*E#*F#

55 C#*D#*E#*F#

56 C#*D#*E#*F#

57 C#*D#*E#*F#

58 C#*D#*E#*F#

59 C#*D#*E#*F#

60 C#*D#*E#*F#

61 C#*D#*E#*F#

62 C#*D#*E#*F#

63 C#*D#*E#*F#

64 C#*D#*E#*F#

65 C#*D#*E#*F#

66 C#*D#*E#*F#

67 C#*D#*E#*F#

68 C#*D#*E#*F#
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69 C#*D#*E#*F#

70 C#*D#*E#*F#

71 C#*D#*E#*F#

72 C#*D#*E#*F#

73 C#*D#*E#*F#

74 C#*D#*E#*F#

75 C#*D#*E#*F#

76 C#*D#*E#*F#

77 C#*D#*E#*F#

78 C#*D#*E#*F#

79 C#*D#*E#*F#

80 C#*D#*E#*F#

81 C#*D#*E#*F#

82 C#*D#*E#*F#

83 C#*D#*E#*F#

84 C#*D#*E#*F#

85 C#*D#*E#*F#

86 C#*D#*E#*F#

87 C#*D#*E#*F#

88 C#*D#*E#*F#

89 C#*D#*E#*F#

90 C#*D#*E#*F#

91 C#*D#*E#*F#

92 C#*D#*E#*F#

93 C#*D#*E#*F#

94 C#*D#*E#*F#

95 C#*D#*E#*F#

96 C#*D#*E#*F#

97 C#*D#*E#*F#

98 C#*D#*E#*F#

99 C#*D#*E#*F#

100 C#*D#*E#*F#

101 C#*D#*E#*F#

102 C#*D#*E#*F#

103 C#*D#*E#*F#

104 C#*D#*E#*F#

105 C#*D#*E#*F#

106 C#*D#*E#*F#

107 C#*D#*E#*F#

108 C#*D#*E#*F#

109 C#*D#*E#*F#

110 C#*D#*E#*F#

111 C#*D#*E#*F#

112 C#*D#*E#*F#

113 C#*D#*E#*F#

114 C#*D#*E#*F#

115 C#*D#*E#*F#

116 C#*D#*E#*F#

117 C#*D#*E#*F#
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118 C#*D#*E#*F#

119 C#*D#*E#*F#

120 C#*D#*E#*F#

121 C#*D#*E#*F#

122 C#*D#*E#*F#

123 C#*D#*E#*F#

124 C#*D#*E#*F#

125 C#*D#*E#*F#

126 C#*D#*E#*F#

127 C#*D#*E#*F#

128 C#*D#*E#*F#

129 C#*D#*E#*F#

130 C#*D#*E#*F#

131 C#*D#*E#*F#

132 C#*D#*E#*F#

133 C#*D#*E#*F#

134 C#*D#*E#*F#

135 C#*D#*E#*F#

136 C#*D#*E#*F#

137 C#*D#*E#*F#

138 C#*D#*E#*F#

139 C#*D#*E#*F#

140 C#*D#*E#*F#

141 C#*D#*E#*F#

142 C#*D#*E#*F#

143 C#*D#*E#*F#

144 C#*D#*E#*F#

145 C#*D#*E#*F#

146 C#*D#*E#*F#

147 C#*D#*E#*F#

148 C#*D#*E#*F#

149 C#*D#*E#*F#

150 C#*D#*E#*F#

151 C#*D#*E#*F#

152 C#*D#*E#*F#

153 C#*D#*E#*F#

154 C#*D#*E#*F#

155 C#*D#*E#*F#

156 C#*D#*E#*F#

157 C#*D#*E#*F#

158 C#*D#*E#*F#

159 C#*D#*E#*F#

160 C#*D#*E#*F#

161 C#*D#*E#*F#

162 C#*D#*E#*F#

163 C#*D#*E#*F#

164 C#*D#*E#*F#

165 C#*D#*E#*F#

166 C#*D#*E#*F#
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167 C#*D#*E#*F#

168 C#*D#*E#*F#

169 C#*D#*E#*F#

170 C#*D#*E#*F#

171 C#*D#*E#*F#

172 C#*D#*E#*F#

173 C#*D#*E#*F#

174 C#*D#*E#*F#

175 C#*D#*E#*F#

176 C#*D#*E#*F#

177 C#*D#*E#*F#

178 C#*D#*E#*F#

179 C#*D#*E#*F#

180 C#*D#*E#*F#

181 C#*D#*E#*F#

182 C#*D#*E#*F#

183 C#*D#*E#*F#

184 C#*D#*E#*F#

185 C#*D#*E#*F#

186 C#*D#*E#*F#

187 C#*D#*E#*F#

188 C#*D#*E#*F#

189 C#*D#*E#*F#

190 C#*D#*E#*F#

191 C#*D#*E#*F#

192 C#*D#*E#*F#

193 C#*D#*E#*F#

194 C#*D#*E#*F#

195 C#*D#*E#*F#

196 C#*D#*E#*F#

197 C#*D#*E#*F#

198 C#*D#*E#*F#

199 C#*D#*E#*F#

200 C#*D#*E#*F#

201 C#*D#*E#*F#

202 C#*D#*E#*F#

203 C#*D#*E#*F#

204 C#*D#*E#*F#

205 C#*D#*E#*F#

206 C#*D#*E#*F#

207 C#*D#*E#*F#

208 C#*D#*E#*F#

209 C#*D#*E#*F#

210 C#*D#*E#*F#

211 C#*D#*E#*F#

212 C#*D#*E#*F#

213 C#*D#*E#*F#

214 C#*D#*E#*F#

215 C#*D#*E#*F#
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216 C#*D#*E#*F#

217 C#*D#*E#*F#

218 C#*D#*E#*F#

219 C#*D#*E#*F#

220 C#*D#*E#*F#

221 C#*D#*E#*F#

222 C#*D#*E#*F#

223 C#*D#*E#*F#

224 C#*D#*E#*F#

225 C#*D#*E#*F#

226 C#*D#*E#*F#

227 C#*D#*E#*F#

228 C#*D#*E#*F#

229 C#*D#*E#*F#

230 C#*D#*E#*F#

231 C#*D#*E#*F#

232 C#*D#*E#*F#

233 C#*D#*E#*F#

234 C#*D#*E#*F#

235 C#*D#*E#*F#

236 C#*D#*E#*F#

237 C#*D#*E#*F#

238 C#*D#*E#*F#

239 C#*D#*E#*F#

240 C#*D#*E#*F#

241 C#*D#*E#*F#

242 C#*D#*E#*F#

243 C#*D#*E#*F#

244 C#*D#*E#*F#

245 C#*D#*E#*F#

246 C#*D#*E#*F#

247 C#*D#*E#*F#

248 C#*D#*E#*F#

249 C#*D#*E#*F#

250 C#*D#*E#*F#

251 C#*D#*E#*F#

252 C#*D#*E#*F#

253 C#*D#*E#*F#

254 C#*D#*E#*F#

255 C#*D#*E#*F#

256 C#*D#*E#*F#

257 C#*D#*E#*F#

258 C#*D#*E#*F#

259 C#*D#*E#*F#

260 C#*D#*E#*F#

261 C#*D#*E#*F#

262 C#*D#*E#*F#

263 C#*D#*E#*F#

264 C#*D#*E#*F#
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265 C#*D#*E#*F#

266 C#*D#*E#*F#

267 C#*D#*E#*F#

268 C#*D#*E#*F#

269 C#*D#*E#*F#

270 C#*D#*E#*F#

271 C#*D#*E#*F#

272 C#*D#*E#*F#

273 C#*D#*E#*F#

274 C#*D#*E#*F#

275 C#*D#*E#*F#

276 C#*D#*E#*F#

277 C#*D#*E#*F#

278 C#*D#*E#*F#

279 C#*D#*E#*F#

280 C#*D#*E#*F#

281 C#*D#*E#*F#

282 C#*D#*E#*F#

283 C#*D#*E#*F#

284 C#*D#*E#*F#

285 C#*D#*E#*F#

286 C#*D#*E#*F#

287 C#*D#*E#*F#

288 C#*D#*E#*F#

289 C#*D#*E#*F#

290 C#*D#*E#*F#

291 C#*D#*E#*F#

292 C#*D#*E#*F#

293 C#*D#*E#*F#

294 C#*D#*E#*F#

295 C#*D#*E#*F#

296 C#*D#*E#*F#

297 C#*D#*E#*F#

298 C#*D#*E#*F#

299 C#*D#*E#*F#

300 C#*D#*E#*F#

301 C#*D#*E#*F#

302 C#*D#*E#*F#

303 C#*D#*E#*F#

304 C#*D#*E#*F#

305 C#*D#*E#*F#

306 C#*D#*E#*F#

307 C#*D#*E#*F#

308 C#*D#*E#*F#

309 C#*D#*E#*F#

310 C#*D#*E#*F#

311 C#*D#*E#*F#

312 C#*D#*E#*F#

313 C#*D#*E#*F#
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314 C#*D#*E#*F#

315 C#*D#*E#*F#

316 C#*D#*E#*F#

317 C#*D#*E#*F#

318 C#*D#*E#*F#

319 C#*D#*E#*F#

320 C#*D#*E#*F#

321 C#*D#*E#*F#

322 C#*D#*E#*F#

323 C#*D#*E#*F#

324 C#*D#*E#*F#

325 C#*D#*E#*F#

326 C#*D#*E#*F#

327 C#*D#*E#*F#

328 C#*D#*E#*F#

329 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 310,000

4 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna2/120a, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i
banderoles de senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi

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

2 PK 201+822 - PK 202+522

3 BMSNA2/120a 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus bhdej0/0a (new jersey o equivalent), amb perfil
a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

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

3 PK 202+300 - PK 202+522

4 BHDEJ0/0a 222,000 222,000 C#*D#*E#*F#

5 C#*D#*E#*F#

6 PK 202+522 - PK 203+224 C#*D#*E#*F#

7 BHDEJ0/0a 702,000 702,000 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

9 PK 203+224 - PK 203+500

10 BHDEJ0/0a 276,000 276,000 C#*D#*E#*F#

11 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

6 GB2AU120 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil
c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

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

2 PK 202+300 - PK 202+522
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3 EXTREM 4.32 m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 202+522 - PK 203+224

6 EXTREM 4.32 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

8 PK 203+224 - PK 203+500

9 EXTREM 4.32 m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en
el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil c-100 o c-120
cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

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

3 PK 202+300 - PK 202+522

4 EXTREM 12m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

6 PK 202+522 - PK 203+224

7 EXTREM 12m 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

9 PK 203+224 - PK 203+500

10 EXTREM 12m 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120b, galvanitzada en calent, incloent
tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi

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

2 PK 202+522 - PK 203+224

3 BMSNA4/120b 510,000 510,000 C#*D#*E#*F#

5 PK 203+224 - PK 203+500

6 BMSNA4/120b 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 08  OBRES COMPLEMETARIES
SUBCAPITOL 01  TANCAMENTS

1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

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

1 TANCA NOVA PROJECTADA T ESQUERRA DRETA

2 AMIDAMENTS SEGONS PLÀNOLS

4 de PK202+300 al PK 202+830 513,180 354,000 867,180 C#+D#+E#+F#

5 de PK 202+830 al PK 203+500 867,120 867,120 1.734,240 C#+D#+E#+F#

6 Subtotal S 2.601,420 SUMSUBTOTAL(
G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 2.601,420
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Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 08  OBRES COMPLEMETARIES
SUBCAPITOL 02  XARXA DE COMUNICACIONS

1 GDK2PI01 U Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 140x70cm i 110 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix
i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols.

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

1 Amidaments segons plànols

2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 GDG4N001 M Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de terraplé d'obra nova. inclou
excavació de l'esplanada, subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm, subministrament,
col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm-20, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants,
senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

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

1 Amidaments segons plànols

3 PK 202+880 - 203+300 451,780 451,780 C#*D#*E#*F#

8 C#*D#*E#*F#

12 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

18 C#*D#*E#*F#

20 C#*D#*E#*F#

22 C#*D#*E#*F#

24 C#*D#*E#*F#

26 C#*D#*E#*F#

28 C#*D#*E#*F#

30 C#*D#*E#*F#

32 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#

36 C#*D#*E#*F#

38 C#*D#*E#*F#

40 C#*D#*E#*F#

42 C#*D#*E#*F#

44 C#*D#*E#*F#

46 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 451,780

3 GDG5EX01 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent. inclou tall i enderroc de mescla,
excavació de capes granulars i explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs de pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20, reposició de les capes granulars i la
mescla, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons
plànols.

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 60

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

3 PK 203+300 - 203+500 197,480 197,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,480

4 GDG4NC01 ML Canalització provisional per a xarxa de telecomunicacions inclou excavació de rasa, tall i enderroc de la mescla,
estintolaments, conversions aèries i subterrànies, 2 tubs de PVC D110 i totes les feines i materials necessàris
per la seva protecció així com les diferents afeccions durant l'execució de les obres.

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

1 Amidaments segons plànols

3 202+900 - 203+300 426,980 426,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 426,980

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 01  CONDICIONAMENT DEL SÒL
ACTIVITAT 01  CONDICIONAMENT I ESTABILITZACIÓ DELS SOLS

1 GR26U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw i equip
de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

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

1 Segons amidaments auxiliars 0,300 0,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,300

2 G219N802 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de 30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

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

1 Segons amidaments auxiliars 268,500 268,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 268,500

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i subministrament
de l'adob

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

1 Segons amidaments auxiliars T Total superfíci terra vegetal

2 talussos 29.096,460 0,300 8.728,938 C#*D#*E#*F#

3 bermes i banquetes 753,310 0,300 225,993 C#*D#*E#*F#

4 Pas de fauna 1.097,700 0,300 329,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.284,241

4 GR3PV001 m2 Trituració de branques i restes vegetals procedents de l'esbrossi, incloent la seva addició a la terra vegetal
emmagatzemada
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESBROSSADA

2 Coll de Revell 2.543,330 2.543,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.543,330

5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

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

1 Segons amidaments auxiliars T Total superfíci terra vegetal

2 talussos 29.096,000 0,300 8.728,800 C#*D#*E#*F#

3 passos fauna 1.097,700 0,300 329,310 C#*D#*E#*F#

4 bermes i banquetes 753,310 0,300 225,993 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.284,103

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 01  TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 1
ACTIVITAT2 01  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES

1 GR460002 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en c mínim 2 l, i clot
de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 Quercus humilis 703,000 703,000 C#*D#*E#*F#

2 Quercus ilex 703,000 703,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.406,000

2 GR431002 u Subministrament i plantació d'espècies tipus pinus sp de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en c-3
l, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra.

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

1 Pinus 936,000 936,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 936,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 01  TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 1
ACTIVITAT2 02  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS
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1 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea, arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en c-10 l, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de
l'obra

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

1 1.285,000 1.285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.285,000

2 GR4DN801 u Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm d'alçada, en contenidor de 2,5 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 1.712,000 1.712,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.712,000

3 GR4DN802 u Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80 cm d'alçada, en contenidor de 3 litres,i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 1.285,000 1.285,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.285,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 02  ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRES
ACTIVITAT2 01  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES

1 GR460002 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en c mínim 2 l, i clot
de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector
de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 02  ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRES
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ACTIVITAT2 02  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS

1 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea, arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior > 3) en c-10 l, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de
l'obra

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

2 GR4DN802 u Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80 cm d'alçada, en contenidor de 3 litres,i clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 03  PASSOS DE FAUNA
ACTIVITAT2 01  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES

1 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus populus sp, alnus sp, fraxinus excelsior o salix alba, de perímetre de
tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 111,000 111,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 111,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 02  PLANTACIONS
ACTIVITAT 03  PASSOS DE FAUNA
ACTIVITAT2 02  SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS

1 GR4D2002 u Subministrament i plantació de tamarix sp, cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3),
en c-3 l, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

Euro
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1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

2 GR4DN801 u Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm d'alçada, en contenidor de 2,5 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

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

1 56,000 56,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 03  SEMBRES I HIDROSEMBRES
ACTIVITAT 01  HIDROSEMBRES

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

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

1 9.284,241 9.284,241 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.284,241

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 03  SEMBRES I HIDROSEMBRES
ACTIVITAT 02  SEMBRA MANUAL

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les llavors i totes
les operacions necessàries tipus pas  de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

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

2 Passos Superiors (longitud x 1 m  ampl 90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 04  REG DE PLANTACIONS
ACTIVITAT 01  REG DE PLANTACIONS

1 GRM2V010 u Reg de planta leñosa amb una dosi de 5 l, inclosa la càrrega i el transoporte de l'aigua des del punt de
proveïment fins al lloc d'aplicació

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

1 T unitats dosi 5 l regs

2 unitat lenyosa 2.476,000 1,000 10,000 24.760,000 C#*D#*E#*F#

3 unitat d'1 o 2 sabes 4.432,000 0,200 10,000 8.864,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33.624,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 05  TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
ACTIVITAT 01  BALISAMENT PREVI

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les obres,
instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb
estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

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

1 4.565,000 4.565,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.565,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 05  TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
ACTIVITAT 02  CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE PASSOS DE FAUNA

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1
m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

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

1 T longitud amplada

2 O.D. 203.3 8,200 1,840 15,088 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,088

2 GRM3V001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans acumulacions de graves,
pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la verificació
del correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les
soleres i el terreny solt; la eliminació dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons
plec de condicions, totalment executat

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

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500

Euro



Variant Coll del Revell

AMIDAMENTS Data: 19/02/11 Pàg.: 66

CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 05  TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
ACTIVITAT 03  DISPOSITIUS D'ESCAPAMENT PER A FAUNA

1 GRKMN02 ud Construcció de rampes d'eixida per a la fauna en el tancament perimetral de 1,5 metres d'amplada, per 3,85
metres de llarg, dels quals 2,35 metres estan acabats en rampa fins a una alçada de 1,5 metres. construits amb
formigó cíclope, totalment acabat segons el plec de condicions.

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

1 Un dispositiu cada 2 km en costats alte 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 09  MESURES CORRECTORES
SUBCAPITOL 05  TREBALLS COMPLEMENTÀRIS
ACTIVITAT 04  RESTAURACIÓ D'ABOCADORS  I PRÉSTECS
ACTIVITAT2 01  PRÈSTECS

1 GR91N711 m2 Tractament de restauració i revegetació de les zones d'abocadors i préstecs, inclòs part proporcional de cuneta
de guarda

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

1 Amidaments sobre plànols T

3 Zona de préstec 7.409,160 7.409,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.409,160

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 01  TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500
CAPITOL 10  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT

1 PPADN801 pa Partida alçada  de cobrament integre per l'execució del desdoblament en el seu pas per Enllaç Coll del Revell

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 722-PRO-CA-5055
Capítulo 02  NO TRAMIFICAT
CAPITOL 01  PARTIDES ALÇADES

1 XPA9T1AC pa Partida alçada de cobrament íntegres per la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviament provisionals
durant la execusió de les obres segons indiqui direcció d'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA0T1SS pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de seguretat i salut tram 1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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3 XPA1N802 km Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus i de les demolicions i treballs inicials de total l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
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Variant Coll del Revell

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 19/02/11

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €134,13mG124 Perforació amb corona de diamant pel mur de formigó, de 80 mm de diàmetre, inclosa l'ajuda de
grua, gruix aproximat del mur de 50 cm

P- 1

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €40,84m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 2

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

 €150,99m2G219N120 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armatP- 3
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €2,78m2G219N802 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de 30 cm, incloses càrrega i transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 4

(DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €2,89mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20
cm

P- 5

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €4,46mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat metàl·lica de
secció doble ona tipus bmsna2 o bmsnr2 , inclòs part proporcional de suports

P- 6

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €13,07uG21B3004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa complementària de trànsit
existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

P- 7

(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €1,07mG21BN501 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca perimetral de malla d'acer
galvanizat, inclòs part proporcional de pals

P- 8

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €10,97mG21DN101 Demolició de cuneta triangular de formigó de qualsevol amplada i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 9

(DEU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €19,17mG21HNC02 Desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques, electromecàniques i de comunicacions
existents en els túnels per procedir a les feines de renovació, inclou retirada de quadres elèctrics,
lluminàries, equipaments, canalitzacions i cables de qualsevol tipus

P- 10

(DINOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €0,53m3G221N101 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt per a formació de esgraonat en
terraplens, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca i amb càrrega,
no inclòs el transport a l'abocador o lloc d'ús.

P- 11

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €1,75m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 12

(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €3,14m3G221U014 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 13

(TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €7,15m3G221V002 Excavació en sòls amb mitjans mecànics lleugers, en cobertura de túnel artificial de Mas Romeu P- 14
(SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €15,60m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 15

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,59m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques

P- 16

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €1,78m3G226N811 Reblert amb sòl adequat, estesa i compactacióP- 17
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

 €5,50m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 18

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €1,08m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 19

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €8,35m3G227N101 Sòl per estabilitzar ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, inclòs estesa i/o disgregació i compactació
al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

P- 20

(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

 €21,30m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, amb sòl procedent de préstec i
amb ciment pòrtland amb escòria, cem ii/b-s 32,5 n, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i compactació al 100% del pm, mesurat
sobre perfil teòric

P- 21

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €3,43m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 22

(TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €14,50m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge transversal
amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 23

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €41,10m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps de formigó,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 24

(QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €24,92m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

P- 25

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €12,30m2G22AU007 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt per a una separació
entre taladres de 70 cm d'acord amb l'especificat als plànols i al plec de prescripcions tècniques

P- 26

(DOTZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €2,40m3G22AU030 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, segons
indicació de la Direcció d'Obra

P- 27

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €1,08m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a disposició de
l'administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 28

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €205,12m2G3D1V002 Mur pantalla de micropiló de diàmetre 200 mm, incloent excavació a rotopercusió, llots tixotròpics,
armadures, ancoratges, injecció de morter de ciment, totalment acabat

P- 29

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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 €344,43m2G3G5U240 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots tixotròpics, incloent excavació
en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 30

(TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €106,30mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, amb formigó de
17,5 n/mm2 de resistència característica a la compressió i armat amb acer b 500 s, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat

P- 31

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €12,77mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm d'alçària, de
formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 32

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €9,80m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de superfícies de formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 33

(NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €33,50m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 34

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €42,24mG3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terrenyP- 35
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €8,23kgG3L1U400 Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al terreny, incloent-hi
ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap
d'ancoratge

P- 36

(VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €7,50m2G3Z1U010 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 37

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €78,29m3G3Z1U030 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

P- 38

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €83,34m3G450U040 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 39
(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €95,60m3G450U055 Formigó ha-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 40
(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €97,40m3G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 41
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €97,40m3G450U075 Formigó hp-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 42
(NORANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €0,95kgG4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locatP- 43
(ZERO EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €31,15m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 44
(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €37,60m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 45
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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 €72,23m2G4D8U034 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors a 2,50 m, de lloses
prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs col·locació

P- 46

(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €8,33m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 47
(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €3.001,85uG4X1N801 Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura i tots els elements
necessaris per a la seva execució

P- 48

(TRES MIL UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €240,49mG4Z7U006 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú extrusionat, per a
absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu

P- 49

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €22,30dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de morter
d'anivellament, col·locat

P- 50

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €14,86m2G774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada, feltre de polipropilè i
làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kn/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, totalment col·locada

P- 51

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

 €2,15m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

P- 52

(DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €5,33m2G782N103 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb barreja de resines
epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars, totalment acabada

P- 53

(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €1,16mG7J5N101 Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada en
calent amb pistola manual

P- 54

(UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €33,27m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 55

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €21,36mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

P- 56

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €31,80tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 57

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €30,75tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 58

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €32,66tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

P- 59

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €2,40m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 60

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €320,25tG9HA0010 Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminosesP- 61
(TRES-CENTS VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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 €462,00tG9HA0020 Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles bituminosesP- 62
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

 €0,28m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nouP- 63
(ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €0,33m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm nouP- 64
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €0,74m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb emulsió bituminosa ecr-1,
amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs neteja del
granulat sobrant

P- 65

(ZERO EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,12mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 66

(NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €301,13mGB12U112 Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3)
travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons plec de prescripcions tènniques i
detalls plànols

P- 67

(TRES-CENTS UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €534,20uGB12U118 Extrem de barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer galvanitzat en calent, inclòs
part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons detalls
plànols

P- 68

(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €23,41mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada
4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 69

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €35,42mGB2A1004 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna2/120a, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120 cada
2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

P- 70

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €54,73mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/120a, galvanitzada en
calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 71

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €309,24uGB2AU120 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment
o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 72

(TRES-CENTS NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €546,40uGB2AU130 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona,
pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 73

(CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €30,04mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120b, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular de
120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 74

(TRENTA EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €48,53mGB2CU050 Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus bhdej0/0a (new jersey o
equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada

P- 75

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €13,59mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes homologada en barreres de seguretat flexibles , incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes les
operacions necessàries per a la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi.

P- 76

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €0,67mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 77

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €1,52mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 78

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €2,47mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

P- 79

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €1,28mGBA1U620 Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 80

(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €14,93m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 81

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €131,20uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 82

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €207,69uGBB1U103 Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 83

(DOS-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €104,77uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 84

(CENT QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €166,05uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 85

(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €127,83uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 86

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €189,63uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29),
carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 87

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €299,40uGBB1U146 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (s-1/s-29),
carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

P- 88

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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 €432,83m2GBB5U750 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment col·locada

P- 89

(QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €300,79m2GBB5U752 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 90

(TRES-CENTS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €278,41m2GBB5U753 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure suport, totalment col·locada

P- 91

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €258,32m2GBB5U754 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 92

(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €186,23m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó hm-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 93

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €109,85uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 94

(CENT NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €152,77uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 95

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €275,44uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre de senyals
de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

P- 96

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €25,38mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 97

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €90,19mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 98

(NORANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €123,71mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del plec de prescripcions
tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 99

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

 €52,39uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 100

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €55,62uGBBZU003 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

P- 101

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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 €93,32uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 102

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €111,44uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 103

(CENT ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €103,75uGBBZU007 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit
en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

P- 104

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €124,61uGBBZU008 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de
trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i col·locació

P- 105

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €4,21uGBC1N101 Captafars per a barrera de formigó, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a una cara, totalment
col·locat

P- 106

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €120,19uGBC1U114 Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada segons plànols

P- 107

(CENT VINT EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €32,29uGBC1U242 Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclòs base
prefabricada de formigó, totalment col·locada

P- 108

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €76,97uGBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment reflectant dg nivell 3,
totalment col·locada

P- 109

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €586,29uGBC1U262 Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment reflectant dg nivell 3,
totalment col·locada

P- 110

(CINC-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €8,40uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a una cara, totalment
col·locat

P- 111

(VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €18,64mGD57N101 Cuneta de seguretat tipus cr-20, de 2,00 m d'amplada i 0,182 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 10 cm de formigó de 20 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 112

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €215,77uGD57N104 Desgüàs tipus d6, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa
de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat
amb barres d'acer b 500 s, protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

P- 113

(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €343,72uGD57N105 Desgüàs, tipus d12, de secció interior 180x100 cm, inclòs formigó de 25 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s, recrescut amb morter de
ciment, excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

P- 114

(TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €30,20mGD57N106 Canalització tipus tp-30, inclós excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, base de formigó de 15 n/mm2, tub de pvc de 300 mm de diàmetre,
rebliment del tub amb formigó 25 n/mm2, col·locat mitjançant maquinària amb encofrat lliscant per
canalitzacions, armat amb barres b500s, totalment acabada.

P- 115

(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
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 €111,74uGD57N801 Desgüàs tipus D3, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa
de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat, armat
amb barres d'acer b 500 s, i excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, totalment acabat, segons plànols

P- 116

(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,56mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment
mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 117

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €35,45mGD57V615 Cuneta profunda trapezoïdal (cr-20) d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants

P- 118

(TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €28,27mlGD5AN101 Tub drenant de pvc ranurat, de diàmetre 160 mm, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de
10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
excavació de terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i elements
auxiliars, totalment col.locat.

P- 119

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €78,53mlGD5AN104 Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb dren pantalla tipus
Viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, excavació de terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i
transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i
elements auxiliars, totalment col.locat.

P- 120

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €83,03mlGD5AN105 Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 500 mm, autoportant, amb dren pantalla tipus
viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, excavació de terreny no classificat, reblert amb material drenant, compactació i
transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i
elements auxiliars, totalment col.locat.

P- 121

(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €17,40mGD5AU211 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert
de material filtrant, segons plànols

P- 122

(DISSET EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €26,02mGD5AV011 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i sn 4 kn/m2, inclòs col·locació, excavació, refinat, transport a abocador dels materials
sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de
material filtrant; inclosos acabats i obres associades.

P- 123

(VINT-I-SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €43,54mGD5GU030 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de 60x30 cm interiors
mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 124

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €64,81mGD75N803 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs excavació en rasa
amb 40% d'excavació amb voladura, refinat, base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, toalment col·locat i executat
segons plànols

P- 125

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

 €122,87mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per
sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols

P- 126

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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 €1.312,80mlGD78X018 Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de drenatge transversal , incloent
excavació, reblert i embocadures, totalment acabat

P- 127

(MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €668,37mlGD79N801 Tub en xapes d'acer corrugat i galvanitzat tipus mp-200, de 2,86 m de diàmetre i 2,5 mm
d'espessor, unides mitjançant cargols, incloent les eines necessàries pel seu acoblament. Incloent
excavació, reblert i embocadures, totalment acabat.

P- 128

(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €1.430,18uGDD1N802 Arqueta de secció interior 200 x 100 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó ha-30, armat amb
barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat
a42/b en perfils t, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons
plànols.

P- 129

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €233,67UDGDD4N701 Embornal en obra de fàbrica. Inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòsP- 130
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €18,85MGDG4N001 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de terraplé d'obra nova.
inclou excavació de l'esplanada, subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm-20, subministrament i
col·locació de la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment,
segons plànols.

P- 131

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €11,25MLGDG4NC01 Canalització provisional per a xarxa de telecomunicacions inclou excavació de rasa, tall i enderroc
de la mescla, estintolaments, conversions aèries i subterrànies, 2 tubs de PVC D110 i totes les
feines i materials necessàris per la seva protecció així com les diferents afeccions durant l'execució
de les obres. 

P- 132

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €44,72mGDG5EX01 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent. inclou tall i enderroc de
mescla, excavació de capes granulars i explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs de
pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20,
reposició de les capes granulars i la mescla, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a l'abocador dels materials
sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

P- 133

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €1.630,39UGDK2PI01 Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 140x70cm i 110 cm de fondària, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i
tapes; segons plànols. 

P- 134

(MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €121,53m2GDV0N122 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t, inclós marc de formigó i
suport heb-100, col·locat.

P- 135

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €0,24mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació de les
obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud
executada

P- 136

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €3.675,94haGR26U010 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kw i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60
%

P- 137

(TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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 €2,29m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 138

(DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €1,85m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus compost, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

P- 139

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €1,85m2GR3PV001 Trituració de branques i restes vegetals procedents de l'esbrossi, incloent la seva addició a la terra
vegetal emmagatzemada

P- 140

(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €9,66uGR431002 Subministrament i plantació d'espècies tipus pinus sp de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 5
mm), en c-3 l, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra.

P- 141

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

 €7,53uGR460002 Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 6 mm), en c
mínim 2 l, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 142

(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €38,48uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus populus sp, alnus sp, fraxinus excelsior o salix alba, de
perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 143

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €17,01uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea, arbutus o similar de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en c-10 l, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 144

(DISSET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €8,96uGR4D2002 Subministrament i plantació de tamarix sp, cornus sp i similars de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r
terç inferior >3), en c-3 l, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 145

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €4,16uGR4DN801 Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm d'alçada, en contenidor de 2,5 litres,i clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació
de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons ppt
fins la recepció de l'obra

P- 146

(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €5,41uGR4DN802 Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80 cm d'alçada, en contenidor de 3
litres,i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 147

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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 €0,75m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra

P- 148

(ZERO EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €0,89m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 149

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €2,70m2GR91N711 Tractament de restauració i revegetació de les zones d'abocadors i préstecs, inclòs part
proporcional de cuneta de guarda

P- 150

(DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €48,61m2GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària > 2 m per a pas de
fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes

P- 151

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €187,64udGRKMN02 Construcció de rampes d'eixida per a la fauna en el tancament perimetral de 1,5 metres
d'amplada, per 3,85 metres de llarg, dels quals 2,35 metres estan acabats en rampa fins a una
alçada de 1,5 metres. construits amb formigó cíclope, totalment acabat segons el plec de
condicions.

P- 152

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,07uGRM2V010 Reg de planta leñosa amb una dosi de 5 l, inclosa la càrrega i el transoporte de l'aigua des del
punt de proveïment fins al lloc d'aplicació

P- 153

(ZERO EUROS AMB SET CENTIMS)

 €321,85uGRM3V001 Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i grans acumulacions de
graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en les
embocadures; la verificació del correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui
l'aparció d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació dels possibles
entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons plec de condicions, totalment
executat

P- 154

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €67.095,24paPPADN801 Partida alçada de cobrament integre per l'execució del desdoblament en el seu pas per Enllaç
Coll del Revell

P- 155

(SEIXANTA-SET MIL NORANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €5.539,41mZNZZG418 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de 200 cm de cantell,
totalment col·locada

P- 156

(CINC MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
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Barcelona, febrer de 2011

L´estudiant autor del projecte

Núria Cervós Cortina

Enginyera de Camins, Canals i Ports



Projecte Constructiu. Millora general. Desdoblament C-25 al seu pas pel Coll del Revell. PK 202+300 
al PK 203+500. T.M. Espinelves - Arbúcies  
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mG124 Perforació amb corona de diamant pel mur de formigó, de 80 mm de
diàmetre, inclosa l'ajuda de grua, gruix aproximat del mur de 50 cm

P- 1  €134,13

Sense descomposició 134,13 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 2  €40,84

Altres conceptes 40,84 €

m2G219N120 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa o armatP- 3  €150,99

Altres conceptes 150,99 €

m2G219N802 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de 30 cm,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 4  €2,78

Altres conceptes 2,78 €

mG219U105 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a
una fondària de 20 cm

P- 5  €2,89

Altres conceptes 2,89 €

mG21B1004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de
seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus bmsna2 o bmsnr2 , inclòs part
proporcional de suports

P- 6  €4,46

Altres conceptes 4,46 €

uG21B3004 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical o placa
complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus, sense incloure suports

P- 7  €13,07

Altres conceptes 13,07 €

mG21BN501 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de tanca
perimetral de malla d'acer galvanizat, inclòs part proporcional de pals

P- 8  €1,07

Altres conceptes 1,07 €

mG21DN101 Demolició de cuneta triangular de formigó de qualsevol amplada i 15 cm de
gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 9  €10,97

Altres conceptes 10,97 €

mG21HNC02 Desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques, electromecàniques i
de comunicacions existents en els túnels per procedir a les feines de
renovació, inclou retirada de quadres elèctrics, lluminàries, equipaments,
canalitzacions i cables de qualsevol tipus

P- 10  €19,17

Altres conceptes 19,17 €

m3G221N101 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt per a formació de
esgraonat en terraplens, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca i amb càrrega, no inclòs el transport a l'abocador o lloc
d'ús.

P- 11  €0,53

Altres conceptes 0,53 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 12  €1,75

Altres conceptes 1,75 €
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m3G221U014 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

P- 13  €3,14

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 ec, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,90960
Altres conceptes 2,23 €

m3G221V002 Excavació en sòls amb mitjans mecànics lleugers, en cobertura de túnel
artificial de Mas Romeu 

P- 14  €7,15

Sense descomposició 7,15 €

m3G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 15  €15,60

Altres conceptes 15,60 €

m2G2240002 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques

P- 16  €0,59

B0111000 Aigua  €0,04000
Altres conceptes 0,55 €

m3G226N811 Reblert amb sòl adequat, estesa i compactacióP- 17  €1,78

B0111000 Aigua  €0,04000
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,31000

Altres conceptes 1,43 €

m3G226U020 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 18  €5,50

B0111000 Aigua  €0,04000
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,19200

Altres conceptes 2,27 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 19  €1,08

B0111000 Aigua  €0,04000
Altres conceptes 1,04 €

m3G227N101 Sòl per estabilitzar ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, inclòs estesa i/o
disgregació i compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric

P- 20  €8,35

B0111000 Aigua  €0,04000
Altres conceptes 8,31 €

m3G227UA15 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, amb sòl
procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria, cem ii/b-s 32,5 n,
inclòs estesa, disgregació, humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del pm, mesurat sobre perfil
teòric

P- 21  €21,30

B0111000 Aigua  €0,04000
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,19200
B051U022 Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, en sacs  €6,85632

Altres conceptes 11,21 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 22  €3,43
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B0111000 Aigua  €0,04000
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,37200

Altres conceptes 3,02 €

m3G228U060 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de
formigó, amb sòl seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 23  €14,50

B0111000 Aigua  €0,04000
B03DU104 Sòl seleccionat tipus 3 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra  €5,77200

Altres conceptes 8,69 €

m3G228U075 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats
d'estreps de formigó, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 24  €41,10

B0111000 Aigua  €0,25600
B039U024 Barreja de granulat per a grava-ciment gc20, mesurat després de la

compactació
 €20,97900

B051U012 Ciment pòrtland cem i 32,5 n segons une-en 197-1  €6,77250
Altres conceptes 13,09 €

m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 25  €24,92

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €16,63000
Altres conceptes 8,29 €

m2G22AU007 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones de desmunt
per a una separació entre taladres de 70 cm d'acord amb l'especificat als
plànols i al plec de prescripcions tècniques

P- 26  €12,30

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 ec, amb part proporcional de metxa i detonant  €0,75800
Altres conceptes 11,54 €

m3G22AU030 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra

P- 27  €2,40

Altres conceptes 2,40 €

m2G22DU030 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant la
llenya a disposició de l'administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 28  €1,08

Altres conceptes 1,08 €

m2G3D1V002 Mur pantalla de micropiló de diàmetre 200 mm, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, ancoratges, injecció de morter de
ciment, totalment acabat

P- 29  €205,12

B300N101 Mur pantalla de micropiló de diàmetre 200 mm, incloent excavació a
rotopercusió, llots tixotròpics, armadures, ancoratges, injecció de morter de
ciment, totalment acabat

 €195,35000

Altres conceptes 9,77 €

m2G3G5U240 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i llots
tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts
proporcionals de roca amb utilització de trepant, col·locació d'armadures
(sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot
càrrega i transport dels productes de excavació a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 30  €344,43

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €76,60914
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B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,83360
B3Z51000 Llot tixotròpic  €2,53000
B3Z5U004 Amortització d'encofrat metàl·lic per a junt de pantalles  €0,84180
B3Z5U005 Amortització de tub metàl·lic amb tolva per a formigonat de pantalles  €0,28056

Altres conceptes 263,33 €

mG3GZ0010 Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70 cm
d'alçària, amb formigó de 17,5 n/mm2 de resistència característica a la
compressió i armat amb acer b 500 s, inclosa excavació, encofrat i
desencofrat

P- 31  €106,30

B060U120 Formigó de 17,5 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €18,08800

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,14952
B0B2AU01 Acer corrugat b 500 s elaborat a mida  €10,41600
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,14800
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
B0DZA000 Desencofrant  €0,36960
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,25440

Altres conceptes 69,10 €

mG3GZU015 Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm de gruix i 70
cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 32  €12,77

Altres conceptes 12,77 €

m2G3GZU020 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització de
superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 33  €9,80

Altres conceptes 9,80 €

m3G3J2U020 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

P- 34  €33,50

B0441100 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra

 €14,58000

Altres conceptes 18,92 €

mG3L1U300 Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol tipus de terrenyP- 35  €42,24

B0111000 Aigua  €0,01600
B021U001 Material auxiliar de perforació  €0,16000
B3Z51000 Llot tixotròpic  €0,11000

Altres conceptes 41,95 €

kgG3L1U400 Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges permanents al
terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de beurada, accessoris i tesat,
inclòs part proporcional de cap d'ancoratge

P- 36  €8,23

B05A1000 Beurada de ciment per a injectar  €0,56000
B0ADU001 Ancoratge actiu i accessoris  €1,23250
B0AEU002 Beina de tub de polietilè de 20 mm de diàmetre  €0,60770
B0AEU003 Beina de tub de polietilè de 75 mm de diàmetre i 10 atm  €1,40000
B0B21000 Acer per a tesar  y 1770 s2 en cordons  €0,70350

Altres conceptes 3,73 €

m2G3Z1U010 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.

P- 37  €7,50

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,82015
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Altres conceptes 1,68 €

m3G3Z1U030 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a
regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

P- 38  €78,29

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €58,20150

Altres conceptes 20,09 €

m3G450U040 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 39  €83,34

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €61,18350

Altres conceptes 22,16 €

m3G450U055 Formigó ha-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 40  €95,60

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €70,62300

Altres conceptes 24,98 €

m3G450U070 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 41  €97,40

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €70,62300

Altres conceptes 26,78 €

m3G450U075 Formigó hp-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 42  €97,40

B060U550 Formigó hp-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €86,06850

Altres conceptes 11,33 €

kgG4B0U020 Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2,
col·locat

P- 43  €0,95

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00890
B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €0,51450

Altres conceptes 0,43 €

m2G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistP- 44  €31,15

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,02000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,49140
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,99000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13200
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,44800

Altres conceptes 28,07 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vistP- 45  €37,60

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,02000
B0D629AU Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,49140
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €2,80000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13200
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,44800

Altres conceptes 32,71 €

m2G4D8U034 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de taulers superiors
a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat metàl·lic autoportant, inclòs
col·locació

P- 46  €72,23

B0DAU014 Lloseta prefabricada amb entramat metàl·lic autoportant, per a encofrat
perdut de ponts amb voladius superiors a 2,50 m

 €66,76000

Altres conceptes 5,47 €
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m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

P- 47  €8,33

B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €0,33858
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,05100
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica  €4,73000

Altres conceptes 3,21 €

uG4X1N801 Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles, aparells de mesura
i tots els elements necessaris per a la seva execució

P- 48  €3.001,85

Altres conceptes 3.001,85 €

mG4Z7U006 Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú
extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm com a màxim, col·locat
amb adhesiu

P- 49  €240,49

B7J1U206 Junt de dilatació exterior, formada per perfil de cautxú extrusionat, per a un
recorregut de 100 mm, inclòs adhesiu de resines epoxi

 €157,20000

Altres conceptes 83,29 €

dm3G4ZBU022 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat

P- 50  €22,30

B071U102 Morter sense retracció de consistència fluida, per a rebliments i ancoratges  €1,17000
B4PZU014 Neoprè armat per a recolzaments a una pendent  €16,77000

Altres conceptes 4,36 €

m2G774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada,
feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a
la compressió de 400 kn/m2, per a drenatge de murs, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, totalment col·locada

P- 51  €14,86

B774U006 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm d'alçada,
feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de polietilè, amb resistència a
la compressió de 400 kn/m2

 €8,83300

B7Z1U002 Clau adhesiu per a fixació de làmina de polietilè amb nòduls  €2,20000
B7Z1U010 Banda autoadhesiva de cautxú butil de 4 cm d'amplària per a segellat de

làmina de polietilè
 €0,87000

Altres conceptes 2,96 €

m2G781U010 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8
kg/m2 emulsió bituminosa catiònica

P- 52  €2,15

B055U024 Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus eci  €0,48600
Altres conceptes 1,66 €

m2G782N103 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos components amb
barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa estesa de sorra de quars,
totalment acabada

P- 53  €5,33

B031V500 Sorra de quars  €0,42070
B7Z2N109 Pintura de dos components amb barreja de resines epòxi i de quitrà d'hulla  €3,73500

Altres conceptes 1,17 €

mG7J5N101 Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb massilla
asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual

P- 54  €1,16

B7J5U0R0 Massilla asfàltica d´aplicació en calent  €0,20370
Altres conceptes 0,96 €

m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 55  €33,27

B0111000 Aigua  €0,12000
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació  €13,38000
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B051U024 Ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s 32,5 n segons une-en 197-1, a
granel

 €5,71392

Altres conceptes 14,06 €

mG9650006 Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

P- 56  €21,36

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €3,82467

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €1,45110
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,68000
B0DZA000 Desencofrant  €0,03520
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,11200
B9651U06 Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus t-3 sèrie 1a  €4,56750

Altres conceptes 10,69 €

tG9H1U020 Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 57  €31,80

B9H1U020 Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €18,74000

Altres conceptes 13,06 €

tG9H1U120 Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 58  €30,75

B9H1U120 Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €18,71000

Altres conceptes 12,04 €

tG9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum

P- 59  €32,66

B9H1U612 Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €18,10000

Altres conceptes 14,56 €

m2G9H3U260 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum, amb una dotació de 60 kg/m2

P- 60  €2,40

B9H3U004 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs filler, sense
incloure betum, a peu de planta asfàltica

 €1,36440

Altres conceptes 1,04 €

tG9HA0010 Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminosesP- 61  €320,25

B055U001 Betum asfàltic tipus b-60/70  €305,00000
Altres conceptes 15,25 €

tG9HA0020 Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb elastòmers, per a mescles
bituminoses

P- 62  €462,00

B055U010 Betum asfàltic tipus b-55/70, modificat amb elastòmers  €440,00000
Altres conceptes 22,00 €

m2G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d sobre ferm nouP- 63  €0,28

B055U320 Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus ecr-1d  €0,13800
Altres conceptes 0,14 €

m2G9J1U330 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m sobre ferm
nou

P- 64  €0,33

B055U330 Emulsió bituminosa termoadherent al 65% de betum, tipus ecr-2d-m  €0,18500
Altres conceptes 0,15 €
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m2G9K2U020 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants hidràulics, amb
emulsió bituminosa ecr-1, amb una dotació de 300 g/m2 de betum residual i
granulats de cobertura, inclòs neteja del granulat sobrant

P- 65  €0,74

B03H2002 Barreja de sorres granítiques per a tractaments superficials de paviments  €0,21692
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ecr-1  €0,10500

Altres conceptes 0,42 €

mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

P- 66  €9,12

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €1,66290

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,25600
BBP1U001 Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de

40x40 mm i 3 mm de diàmetre
 €2,46000

BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs
part proporcional d'angle

 €3,76000

Altres conceptes 0,98 €

mGB12U112 Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada
2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació,
totalment col·locada segons plec de prescripcions tènniques i detalls plànols

P- 67  €301,13

B071U003 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4  €0,80190
BB12UCA1 Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb muntants cada

2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en calent,
inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i elements de fixació

 €277,11000

Altres conceptes 23,22 €

uGB12U118 Extrem de barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària, d'acer
galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques d'ancoratge i
elements de fixació, totalment col·locat segons detalls plànols

P- 68  €534,20

B071U003 Morter de ciment pòrtland, mcp-5, de dosificació 1:4  €0,80190
BB12UCA5 Extrem de barana metàl·lica, tipus pmc2/10a, tots els elements galvanitzats

en calent, inclòs elements de fixació
 €493,29000

Altres conceptes 40,11 €

mGB2A1003 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil c-120 cada 4 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

P- 69  €23,41

BBM21003 Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/120a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
c-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €16,80000

Altres conceptes 6,61 €

mGB2A1004 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna2/120a,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada per
a proteccions de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi

P- 70  €35,42

BBM21004 Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna2/120a, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
c-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €26,90000

Altres conceptes 8,52 €

mGB2A1021 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsnc2/120a,
galvanitzada en calent, incloent dues tanques sobreposatades de secció
doble ona, part proporcional de separadors, pal de perfil c-120 cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 71  €54,73
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BBM21021 Barrera metàl·lica simple, tipus bmsnc2/120a, galvanitzada en calent,
incloent dues tanques de secció doble ona, part proporcional de separadors,
pal c-120, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €39,33000

Altres conceptes 15,40 €

uGB2AU120 Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2
m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 72  €309,24

BBM2U120 Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals c-100 o c-120, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €184,92000

Altres conceptes 124,32 €

uGB2AU130 Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus,
amb abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2
m, separadors, xapes de reforç, peça en angle, topall final, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat

P- 73  €546,40

BBM2U130 Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol
tipus, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part
proporcional de separadors, pals c-100 o c-120, xapes de reforç, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €347,44000

Altres conceptes 198,96 €

mGB2AU503 Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus bmsna4/120b,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, part proporcional
de separador, pal de perfil tubular de 120x55 mm cada 4 m, elements de
fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

P- 74  €30,04

BBM2U503 Barrera metàl·lica simple, tipus bmsna4/120b, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, part proporcional de separador, pal
tubular de 120x55 mm, elements de fixació, material auxiliar i captafars

 €23,11000

Altres conceptes 6,93 €

mGB2CU050 Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus bhdej0/0a
(new jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment acabada

P- 75  €48,53

B060U430 Formigó ha-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €27,62100

B0B2AU01 Acer corrugat b 500 s elaborat a mida  €5,43120
B0DZA000 Desencofrant  €0,17600

Altres conceptes 15,30 €

mGB2ZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes homologada en barreres de
seguretat flexibles , incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació, material auxiliar, totes les operacions necessàries per a
la col·locació del braç de subjecció en els suports, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi.

P- 76  €13,59

BBMZUB01 Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat, incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i
material auxiliar

 €12,32000

Altres conceptes 1,27 €

mGBA1U310 Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 77  €0,67

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,33600
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,03300

Altres conceptes 0,30 €
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mGBA1U340 Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 78  €1,52

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,00800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,09900

Altres conceptes 0,41 €

mGBA1U350 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.

P- 79  €2,47

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €1,34400
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,13200

Altres conceptes 0,99 €

mGBA1U620 Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

P- 80  €1,28

B8ZBU200 Pintura termoplàstica, per a marques vials  €0,71680
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,06710

Altres conceptes 0,50 €

m2GBA33001 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge

P- 81  €14,93

B8ZBU300 Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials  €4,83000
B8ZBUU01 Microesferes de vidre  €0,26400

Altres conceptes 9,84 €

uGBB1U102 Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 82  €131,20

BBM1U102 Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €120,28000

Altres conceptes 10,92 €

uGBB1U103 Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 83  €207,69

BBM1U103 Placa triangular de 175 cm, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport

 €195,50000

Altres conceptes 12,19 €

uGBB1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 84  €104,77

BBM1U111 Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €94,91000

Altres conceptes 9,86 €

uGBB1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 85  €166,05

BBM1U112 Placa circular de 120 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant hi nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport

 €155,32000

Altres conceptes 10,73 €

uGBB1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 86  €127,83
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BBM1U121 Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant hi
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport

 €116,84000

Altres conceptes 10,99 €

uGBB1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 87  €189,63

BBM1U144 Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

 €177,33000

Altres conceptes 12,30 €

uGBB1U146 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis (s-100/s-126), amb
revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada

P- 88  €299,40

BBM1U146 Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, d'indicacions generals, carrils i
serveis, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport

 €265,15000

Altres conceptes 34,25 €

m2GBB5U750 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500), confirmació
(s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

P- 89  €432,83

BBM5U550 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant
dg nivell 3

 €359,74000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €29,13180

Altres conceptes 43,96 €

m2GBB5U752 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment
reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 90  €300,79

BBM5U552 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant dg nivell 3

 €256,86000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €21,29340

Altres conceptes 22,64 €

m2GBB5U753 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure suport, totalment col·locada

P- 91  €278,41

BBM5U553 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic
en poblat, amb revestiment reflectant dg nivell 3

 €234,70000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €22,66650

Altres conceptes 21,04 €

m2GBB5U754 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització (s-500),
confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb revestiment
reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

P- 92  €258,32
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BBM5U554 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat,
amb revestiment reflectant dg nivell 3 

 €216,08000

BBMZU601 Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de
senyals de trànsit

 €22,68720

Altres conceptes 19,55 €

m3GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb
formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

P- 93  €186,23

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €69,92400

Altres conceptes 116,31 €

uGBBVU103 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 94  €109,85

BBMZU126 Pp de placa d'acer a/52b amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €32,49000

BBMZU621 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €61,79000

Altres conceptes 15,57 €

uGBBVU107 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 95  €152,77

BBMZU126 Pp de placa d'acer a/52b amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €48,73500

BBMZU623 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €80,28000

Altres conceptes 23,76 €

uGBBVU109 Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de
diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

P- 96  €275,44

BBMZU126 Pp de placa d'acer a/52b amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en
calent, per a fonamentació de suport d'alumini 

 €56,85750

BBMZU624 Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 168 mm de
diàmetre al fonament de senyals de trànsit

 €129,07000

Altres conceptes 89,51 €

mGBBVU203 Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació mc del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 97  €25,38

BBMZU611 Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació mc del plec de
prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €20,88000

Altres conceptes 4,50 €

mGBBVU207 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mf del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 98  €90,19

BBMZU614 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació mf del plec de
prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €84,48000

Altres conceptes 5,71 €

mGBBVU208 Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació mg del
plec de prescripcions tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

P- 99  €123,71

BBMZU615 Pal d'alumini de 140 mm de diàmetre, designació mg del plec de
prescripcions, per a suport de senyals de trànsit

 €117,14000

Altres conceptes 6,57 €

uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 100  €52,39
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B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,65160

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €22,49600
Altres conceptes 23,24 €

uGBBZU003 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col·locació

P- 101  €55,62

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,65160

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €24,60500
Altres conceptes 24,36 €

uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 102  €93,32

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €7,76020

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €63,77000
Altres conceptes 21,79 €

uGBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

P- 103  €111,44

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €9,70025

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €80,16800
Altres conceptes 21,57 €

uGBBZU007 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació
d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col·locació

P- 104  €103,75

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €9,14595

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €72,88000
Altres conceptes 21,72 €

uGBBZU008 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de
dues senyals de trànsit en autovies i autopistes, inclòs fonamentació i
col·locació

P- 105  €124,61

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,41406

BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit  €89,27800
Altres conceptes 21,92 €

uGBC1N101 Captafars per a barrera de formigó, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a
una cara, totalment col·locat

P- 106  €4,21

BBC1U270 Captafars per a barrera de seguretat, amb revestiment reflectant dg nivell 3,
a una cara, inclosos elements de fixació

 €3,05000

Altres conceptes 1,16 €

uGBC1U114 Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, elements de
fixació i fonament de suport, totalment col·locada segons plànols

P- 107  €120,19

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,65160

BBC1U114 Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment reflectant hi nivell
2, inclosos elements de fixació al suport

 €63,55000

BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit  €18,27800
Altres conceptes 31,71 €

uGBC1U242 Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb revestiment reflectant dg
nivell 3, inclòs base prefabricada de formigó, totalment col·locada

P- 108  €32,29
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BBC1U242 Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb revestiment reflectant
dg nivell 3

 €13,48000

BBMZU501 Base prefabricada de formigó per a fita d'aresta  €3,43000
Altres conceptes 15,38 €

uGBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant dg nivell 3, totalment col·locada

P- 109  €76,97

BBC1U251 Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb revestiment
reflectant dg nivell 3

 €62,23000

Altres conceptes 14,74 €

uGBC1U262 Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment
reflectant dg nivell 3, totalment col·locada

P- 110  €586,29

BBC1U262 Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb revestiment
reflectant dg nivell 3

 €309,62000

Altres conceptes 276,67 €

uGBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a
una cara, totalment col·locat

P- 111  €8,40

BBC1U274 Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant dg nivell 3, a
una cara, inclosos elements de fixació

 €5,00000

Altres conceptes 3,40 €

mGD57N101 Cuneta de seguretat tipus cr-20, de 2,00 m d'amplada i 0,182 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 112  €18,64

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €11,65400

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,02225
B0A3UC10 Clau acer  €0,08460
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,34000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,27720
B0DZA000 Desencofrant  €0,05280

Altres conceptes 6,21 €

uGD57N104 Desgüàs tipus d6, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s,
protecció amb escullera i excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons
plànols

P- 113  €215,77

B0441000 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obra  €14,64000
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €15,85298

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €67,26000

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,44144
B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €25,53096
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €35,62650
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €6,04650
B0DZA000 Desencofrant  €0,57376
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,94880

Altres conceptes 47,85 €

uGD57N105 Desgüàs, tipus d12, de secció interior 180x100 cm, inclòs formigó de 25
n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa de neteja amb
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer b 500 s, recrescut amb morter de ciment, excavació
de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols

P- 114  €343,72
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B0111000 Aigua  €0,26400
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €2,45303

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €22,33829

B060U440 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €63,72000

B071UC01 Morter m-80  €3,49750
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,86241
B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €49,86289
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €126,20790
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €21,41990
B0DZA000 Desencofrant  €2,03456
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €6,90368

Altres conceptes 44,16 €

mGD57N106 Canalització tipus tp-30, inclós excavació de terreny no classificat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, base de formigó de 15
n/mm2, tub de pvc de 300 mm de diàmetre, rebliment del tub amb formigó 25
n/mm2, col·locat mitjançant maquinària amb encofrat lliscant per
canalitzacions, armat amb barres b500s, totalment acabada.

P- 115  €30,20

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €6,65160

B060U310 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €5,82700

B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €4,70400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,22400
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,18800
B0DZA000 Desencofrant  €0,15840
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,53760
BFA1U008 Tub pvc, de dn 300  €5,30000

Altres conceptes 4,61 €

uGD57N801 Desgüàs tipus D3, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, capa de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s, i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, totalment acabat, segons plànols

P- 116  €111,74

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,30320

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €20,17800

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,44144
B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €22,05000
B0D2U002 Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús  €24,57000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €4,86500
B0DZA000 Desencofrant  €0,57376
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €1,94880

Altres conceptes 23,81 €

mGD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària,
amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 117  €19,56

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,08600

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01958
B0A3UC10 Clau acer  €0,04700
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,22678
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,19800
B0DZA000 Desencofrant  €0,03520
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Altres conceptes 7,95 €

mGD57V615 Cuneta profunda trapezoïdal (cr-20) d'1,80/0,60 m d'amplada i 0,60 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

P- 118  €35,45

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €13,85750

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,26700
B0A3UC10 Clau acer  €0,09400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,39100
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €0,37620
B0DZA000 Desencofrant  €0,07040

Altres conceptes 20,39 €

mlGD5AN101 Tub drenant de pvc ranurat, de diàmetre 160 mm, amb dren pantalla tipus
viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat,
reblert amb material drenant, compactació i transport a abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i
elements auxiliars, totalment col.locat.

P- 119  €28,27

BD5AN101 Tub drenant de pvc ranurat, de diàmetre 160 mm, amb dren pantalla tipus
viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, excavació de terreny no classificat
i transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

 €26,92000

Altres conceptes 1,35 €

mlGD5AN104 Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb
dren pantalla tipus Viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny
no classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

P- 120  €78,53

BD5AN104 Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 400 mm, autoportant, amb
dren pantalla tipus Viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de
terreny no classificat i transport a abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment
col.locat.

 €74,79000

Altres conceptes 3,74 €

mlGD5AN105 Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 500 mm, autoportant, amb
dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny
no classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador i elements auxiliars, totalment col.locat.

P- 121  €83,03

BD5AN105 Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 500 mm, autoportant, amb
dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja amb
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, excavació de terreny
no classificat i transport a abocador dels materials sobrants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment
col.locat.

 €79,07400

Altres conceptes 3,96 €

mGD5AU211 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons
plànols

P- 122  €17,40

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €3,32600
B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €2,49435
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B7B1U002 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 1750 n

 €1,74000

BD5AU110 Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €2,98700

Altres conceptes 6,85 €

mGD5AV011 Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat
parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs col·locació, excavació,
refinat, transport a abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de material filtrant;
inclosos acabats i obres associades.

P- 123  €26,02

B7B1U003 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 2350 n

 €1,33100

BD5AU110 Tub corrugat de pvc de doble paret, de d= 110 mm, ranurat en un arc de
220º a 360º, per a drenatge

 €2,98700

G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a
40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del plec
de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

 €18,98658

Altres conceptes 2,72 €

mGD5GU030 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de
60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

P- 124  €43,54

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €5,54300

B071UC01 Morter m-80  €0,34975
BD52U003 Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'u, de

60x30 cm interiors mínim
 €27,41550

Altres conceptes 10,23 €

mGD75N803 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, inclòs
excavació en rasa amb 40% d'excavació amb voladura, refinat, base i reblert
per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, toalment col·locat i executat segons plànols

P- 125  €64,81

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €11,08600

B071UC01 Morter m-80  €0,34975
BD75U060 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 60 cm  €15,26700
G222U103 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans

mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

 €16,34292

Altres conceptes 21,76 €

mGD75U060 Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de diàmetre, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols

P- 126  €122,87

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €64,29880

B071UC01 Morter m-80  €0,55960
BD75U100 Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 100 cm  €36,98100

Altres conceptes 21,03 €

mlGD78X018 Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de drenatge
transversal , incloent excavació, reblert i embocadures, totalment acabat

P- 127  €1.312,80

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €102,54550

B0A3UC10 Clau acer  €0,32900
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,40000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,57400
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B0DZA000 Desencofrant  €0,28160
BFGU318 Tub de formigó armat prefabricat de dn 180 cm, classe iii segons norma

astm c-76m, inclòs junta elastomèrica
 €216,76494

Altres conceptes 986,90 €

mlGD79N801 Tub en xapes d'acer corrugat i galvanitzat tipus mp-200, de 2,86 m de
diàmetre i 2,5 mm d'espessor, unides mitjançant cargols, incloent les eines
necessàries pel seu acoblament. Incloent excavació, reblert i embocadures,
totalment acabat.

P- 128  €668,37

B0A3UC10 Clau acer  €0,09400
BFFN801 Tub en xapes d'acer corrugat i galvanitzat tipus mp-200, de 2,86 m de

diàmetre i 2,5 mm d'espessor unides amb cargols
 €484,82000

Altres conceptes 183,46 €

uGDD1N802 Arqueta de secció interior 200 x 100 cm i fins a 3,00 m d'alçària, inclòs solera
de formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, parets
de 30 cm de formigó ha-30, armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat,
graons de polipropilé amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat a42/b en
perfils t, entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, totalment
acabat i rebliment de terres, segons plànols.

P- 129  €1.430,18

B0111000 Aigua  €1,96000
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €4,83600

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €22,17200

B060U450 Formigó ha-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €67,26000

B071UC01 Morter m-80  €223,84000
B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €5,96300
B0B2U002 Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2  €343,98000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €74,80000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €97,57800
B0DZA000 Desencofrant  €16,36800
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €23,07200
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima

d'acer de 20 mm de diàmetre
 €145,00000

GDV0N122 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t,
inclós marc de formigó i suport heb-100, col·locat.

 €231,48788

Altres conceptes 171,86 €

UDGDD4N701 Embornal en obra de fàbrica. Inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot inclòsP- 130  €233,67

B060U120 Formigó de 17,5 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica o tova i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €51,68000

B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €13,90000
BD5ZK001 Reixeta metàl.lica amb marc, segons plànols  €75,00000
BD759000 tub de formigó  €9,08000

Altres conceptes 84,01 €

MGDG4N001 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o berma de
terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'esplanada, subministrament i
col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat
del formigó de protecció tipus hm-20, subministrament i col·locació de la cinta
de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i sobrecostos per
baix rendiment, segons plànols.

P- 131  €18,85

B060U320 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €4,30189

BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

 €10,56000

BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre  €0,41000
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BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm
de diàmetre, brides de subjecció i taps

 €0,24000

BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,27000
Altres conceptes 3,07 €

MLGDG4NC01 Canalització provisional per a xarxa de telecomunicacions inclou excavació
de rasa, tall i enderroc de la mescla, estintolaments, conversions aèries i
subterrànies, 2 tubs de PVC D110 i totes les feines i materials necessàris per
la seva protecció així com les diferents afeccions durant l'execució de les
obres. 

P- 132  €11,25

B060U320 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €4,24130

BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

 €5,28000

BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre  €0,41000
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm

de diàmetre, brides de subjecció i taps
 €0,12000

BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,13500
Altres conceptes 1,06 €

mGDG5EX01 Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra existent. inclou
tall i enderroc de mescla, excavació de capes granulars i explanada,
subministrament i col·locació de 12 tubs de pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus hm- 20,
reposició de les capes granulars i la mescla, subministrament i col·locació de
la cinta de senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols.

P- 133  €44,72

B0111000 Aigua  €0,00400
B060U320 Formigó hm-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
 €4,30189

BG25U144 Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de
qualsevol color, amb interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

 €10,56000

BG2GU005 Joc de separadors per a 12 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre  €0,41000
BG2GU054 Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm

de diàmetre, brides de subjecció i taps
 €0,24000

BG2GU095 Cinta de plàstic per a senyalització de serveis  €0,27000
G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre

perfil teòric 
 €3,54998

G9H1U030 Subministra de mescla bituminosa amb part proporcional de betum i regs,
per reposicions de ferm en canalitzacions.

 €9,96943

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus eci  €0,28634
G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ecr-1  €0,37955

Altres conceptes 14,75 €

UGDK2PI01 Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 140x70cm i 110 cm de
fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó
ha-25, inclòs excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons
plànols. 

P- 134  €1.630,39

B060U440 Formigó ha-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €77,73840

B0B2AU01 Acer corrugat b 500 s elaborat a mida  €62,00000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,40000
B0D8U001 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos  €14,59500
B0DZA000 Desencofrant  €1,24960
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €4,48000
BDKZN000 Marc i tapes de fosa ductil per a pou de registre de xarxa de comunicació de

1650 x 950 x 120 mmm; segons plànols.
 €410,25000
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Altres conceptes 1.056,68 €

m2GDV0N122 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i perfils en t,
inclós marc de formigó i suport heb-100, col·locat.

P- 135  €121,53

B071UC01 Morter m-80  €3,49750
B4ZZU021 Acer a/42b (s 275 jr) en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a

taller i galvanitzat en calent
 €90,60000

Altres conceptes 27,43 €

mGR130001 Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície
d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones d'interès i/o valor
ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de
fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de plàstic, mesurada la longitud executada

P- 136  €0,24

BRZ0001 Estaca de replanteig 5x5 cm  €0,04400
BRZ0002 Cinta bicolor de senyalització de plàstic  €0,07000

Altres conceptes 0,13 €

haGR26U010 Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw i equip de fresatge d'una amplària de treball de
2 a 2,99 m, per a un pendent del 25 al 60 %

P- 137  €3.675,94

Altres conceptes 3.675,94 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 138  €2,29

Altres conceptes 2,29 €

m3GR3PU060 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal, tipus
compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob

P- 139  €1,85

BR34U003 Adob orgànic d'origen vegetal tipus compost  €0,07380
BR3AU001 Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble  €0,60000

Altres conceptes 1,18 €

m2GR3PV001 Trituració de branques i restes vegetals procedents de l'esbrossi, incloent la
seva addició a la terra vegetal emmagatzemada

P- 140  €1,85

Sense descomposició 1,85 €

uGR431002 Subministrament i plantació d'espècies tipus pinus sp de 40-60 cm d'alçària
(ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en c-3 l, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra.

P- 141  €9,66

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb mo (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,06648

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01626
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,03450
BR431002 Subministrament d'espècies tipus pinus sp de 40 -60 cm d'alçada en c-3 l  €3,37000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i ø >3 cm, inclosa abraçadera per a

la subjecció, posat en obra
 €1,03000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,69000

Altres conceptes 4,45 €

uGR460002 Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø coll de l'arrel
mím. 6 mm), en c mínim 2 l, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 142  €7,53
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BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb mo (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,06648

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01626
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,03450
BR460002 Subministrament de fagàcia de 40-60 cm d'alçaria en c mínim 2 l  €2,26000
BR823002 Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2

canyes de bambú de 75 cm i ø 1 cm per a la seva subjecció
 €0,11000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,69000

Altres conceptes 4,35 €

uGR471105 Subministrament i plantació d'arbre tipus populus sp, alnus sp, fraxinus
excelsior o salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a arrel nua, en clot de
plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de tutor, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 143  €38,48

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb mo (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,17728

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,21680
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,13800
BR471105 Subministrament d'arbre tipus populus sp, alnus sp, fraxinus excelsior o salix

alba, de perímetre de tronc 12/14 a arrel nua 
 €14,24000

BR822003 Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i ø mínim
8 cm, inclòs un cinturó complert per a la subjecció (cinturó + passador
+civella), posada en obra

 €3,54000

Altres conceptes 20,17 €

uGR4A2004 Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea, arbutus o
similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en c-10 l, en clot de
plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de
l'obra

P- 144  €17,01

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb mo (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,08864

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,10840
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,08970
BR4A2004 Subministrament d'arbust tipus pistacea, phyllirea, arbutus o similar de 60-80

cm  i nº ram. 1r terç inferior > 3, en c -10 l
 €8,29000

BR824002 Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €1,02000

Altres conceptes 7,41 €

uGR4D2002 Subministrament i plantació de tamarix sp, cornus sp i similars de 60-80 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en c-3 l, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 145  €8,96

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb mo (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,06648

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01626
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,03450
BR4D2002 Subministrament d'arbust tipus tamarix sp, cornus sp o similars de 60-80 cm

d'alçària  (nº ram. 1r terç inferior >3), en c-3 l
 €2,70000

BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i ø >3 cm, inclosa abraçadera per a
la subjecció, posat en obra

 €1,03000
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BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,69000

Altres conceptes 4,42 €

uGR4DN801 Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm d'alçada, en
contenidor de 2,5 litres,i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 146  €4,16

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01084
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,02415
BR4D2N001 Subministrament de viburnum sp, de 20-40 cm d'alçada , en contenidor de

2,5 litres
 €1,42500

BR823002 Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 75 cm i ø 1 cm per a la seva subjecció

 €0,08250

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,51750

Altres conceptes 2,10 €

uGR4DN802 Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80 cm
d'alçada, en contenidor de 3 litres,i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra

P- 147  €5,41

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,01084
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,02415
BR4D2N002 Subministrament de sarothamnus scoparius, de 60-80 cm d'alçada , en

contenidor de 3 litres
 €2,61000

BR823002 Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 75 cm i ø 1 cm per a la seva subjecció

 €0,08250

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,51750

Altres conceptes 2,17 €

m2GR710001 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %, incloses el
subministrament de les llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment fins la recepció de l'obra

P- 148  €0,75

B0111000 Aigua  €0,01440
BR4UJJ01 Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per

espècies herbàcies adaptades agroclimàticament
 €0,14100

Altres conceptes 0,59 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 149  €0,89

B0111000 Aigua  €0,01440
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,10860
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,20544
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2mgo) gr o similar  €0,01380
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,09920
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,08340

Altres conceptes 0,37 €

m2GR91N711 Tractament de restauració i revegetació de les zones d'abocadors i préstecs,
inclòs part proporcional de cuneta de guarda

P- 150  €2,70

Altres conceptes 2,70 €
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m2GRK0003 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o amplària >
2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30 cm d'alçada amb
depressió per a canal d'aigües baixes

P- 151  €48,61

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €16,62900

G4D0U010 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist  €29,66679
Altres conceptes 2,31 €

udGRKMN02 Construcció de rampes d'eixida per a la fauna en el tancament perimetral de
1,5 metres d'amplada, per 3,85 metres de llarg, dels quals 2,35 metres estan
acabats en rampa fins a una alçada de 1,5 metres. construits amb formigó
cíclope, totalment acabat segons el plec de condicions.

P- 152  €187,64

B0442001 Bloc de pedra calcària per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a
l'obra

 €48,07500

B060U110 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €97,00250

Altres conceptes 42,56 €

uGRM2V010 Reg de planta leñosa amb una dosi de 5 l, inclosa la càrrega i el transoporte
de l'aigua des del punt de proveïment fins al lloc d'aplicació

P- 153  €0,07

Sense descomposició 0,07 €

uGRM3V001 Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals, residus i
grans acumulacions de graves, pedres o terres a l'interior o a l'entrada dels
pas; la estassada de la vegetació en les embocadures; la verificació del
correcte estat de les estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció
d'esglaons o solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació
dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les embocadures, segons
plec de condicions, totalment executat

P- 154  €321,85

Altres conceptes 321,85 €

paPPADN801 Partida alçada de cobrament integre per l'execució del desdoblament en el
seu pas per Enllaç Coll del Revell

P- 155  €67.095,24

Sense descomposició 67.095,24 €

mZNZZG418 Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus artesa, de
200 cm de cantell, totalment col·locada

P- 156  €5.539,41

BNZZG418 Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus artesa, de 200 cm de cantell,
inclòs transport a l'obra

 €5.149,00000

Altres conceptes 390,41 €

Barcelona, febrer de 2011
L´estudiant autor del projecte

Núria Cervós Cortina
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

SUBCAPITOL TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B3004 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
o placa complementària de trànsit existent, de qualsevol tipus,
sense incloure suports (P - 7)

13,00013,07 169,91

2 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
barrera de seguretat metàl·lica de secció doble ona tipus bmsna2
o bmsnr2 , inclòs part proporcional de suports (P - 6)

5.504,9004,46 24.551,85

3 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

192,64840,84 7.867,74

4 G21BN501 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de
tanca perimetral de malla d'acer galvanizat, inclòs part
proporcional de pals (P - 8)

435,2401,07 465,71

5 G21DN101 m Demolició de cuneta triangular de formigó de qualsevol amplada i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

2.420,13010,97 26.548,83

6 G219N802 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de
30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

21.755,6302,78 60.480,65

7 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, fins a una fondària de 20 cm (P - 5)

22,0002,89 63,58

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.01.01 120.148,27

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL ESBROSSADA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G22DU030 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 28)

41.038,3501,08 44.321,42

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.02.01 44.321,42

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL DESMUNT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G221N101 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt per a
formació de esgraonat en terraplens, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de voladura en roca i amb càrrega,
no inclòs el transport a l'abocador o lloc d'ús. (P - 11)

1.544,5000,53 818,59

2 G22AU007 m2 Pretall en talussos d'excavació en terreny no classificat en zones
de desmunt per a una separació entre taladres de 70 cm d'acord
amb l'especificat als plànols i al plec de prescripcions tècniques
(P - 26)

10.837,30112,30 133.298,80

Euro
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3 G22AU030 m3 Sobrepreu per retalusat en excavació de terreny no classificat en
zones de desmunt, segons indicació de la Direcció d'Obra (P -
27)

21.510,6202,40 51.625,49

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

24.043,5001,75 42.076,13

5 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

215.106,2003,14 675.433,47

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.02.02 903.252,48

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL TERRAPLE03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

120.566,2801,08 130.211,58

2 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 18)

15.080,8235,50 82.944,53

3 G2240002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques (P - 16)

42.543,7600,59 25.100,82

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.02.03 238.256,93

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MOVIMENT DE TERRES02

SUBCAPITOL ESPLANADA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G227UA15 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció de s-est3,
amb sòl procedent de préstec i amb ciment pòrtland amb escòria,
cem ii/b-s 32,5 n, inclòs estesa, disgregació, humectació o
desecació del sòl, distribució del conglomerant, mescla i
compactació  al 100% del pm, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

9.342,00021,30 198.984,60

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.02.04 198.984,60

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL FERMS I PAVIMENTS03

SUBCAPITOL MATERIALS GRANULARS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s
32,5 n, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 55)

6.355,92033,27 211.461,46

2 G227N101 m3 Sòl per estabilitzar ''in situ'', per a la obtenció de s-est3, inclòs
estesa i/o disgregació i compactació al 100% del pm, mesurat
sobre perfil teòric (P - 20)

214,6008,35 1.791,91

Euro
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 22)

2.348,0003,43 8.053,64

4 G226N811 m3 Reblert amb sòl adequat, estesa i compactació (P - 17) 261,6001,78 465,65

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.03.01 221.772,66

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL FERMS I PAVIMENTS03

SUBCAPITOL AGLOMERATS ASFALTICS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 57)

4.917,23931,80 156.368,20

2 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent g-20, amb granulat calcàri, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 58)

4.623,64430,75 142.177,05

3 G9H3U260 m2 Mescla bituminosa en calent m-10 per a capa de trànsit, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum, amb una
dotació de 60 kg/m2 (P - 60)

30.191,0002,40 72.458,40

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses (P - 61) 391,764320,25 125.462,42

5 G9HA0020 t Betum asfàltic tipus b-55/70, bm-3c, modificat amb elastòmers,
per a mescles bituminoses (P - 62)

99,630462,00 46.029,06

6 G9J1U330 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-2d-m
sobre ferm nou (P - 64)

198.594,4510,33 65.536,17

7 G9K2U020 m2 Reg de curat per a capes tractades amb conglomerants
hidràulics, amb emulsió bituminosa ecr-1, amb una dotació de
300 g/m2 de betum residual i granulats de cobertura, inclòs
neteja del granulat sobrant (P - 65)

71.515,8360,74 52.921,72

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d
sobre ferm nou (P - 63)

54.163,9050,28 15.165,89

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.03.02 676.118,91

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL04

SUBCAPITOL CUNETES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus t-3, de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de
15 n/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 56)

550,00021,36 11.748,00

2 GD57N106 m Canalització tipus tp-30, inclós excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, base de formigó de 15 n/mm2, tub de pvc de 300 mm
de diàmetre, rebliment del tub amb formigó 25 n/mm2, col·locat
mitjançant maquinària amb encofrat lliscant per canalitzacions,
armat amb barres b500s, totalment acabada. (P - 115)

1.880,00030,20 56.776,00

3 GD57N101 m Cuneta de seguretat tipus cr-20, de 2,00 m d'amplada i 0,182 m
de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de
20 n/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a

1.450,00018,64 27.028,00

Euro
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l'abocador dels materials resultants (P - 112)

4 GD57V615 m Cuneta profunda trapezoïdal (cr-20) d'1,80/0,60 m d'amplada i
0,60 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a compressió,
inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 118)

920,00035,45 32.614,00

5 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 117)

280,00019,56 5.476,80

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.04.01 133.642,80

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL04

SUBCAPITOL COL·LECTORS I DRENS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5AN101 ml Tub drenant de pvc ranurat, de diàmetre 160 mm, amb dren
pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10 cm de formigó de neteja
amb 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió,
excavació de terreny no classificat, reblert amb material drenant,
compactació i transport a abocador dels materials sobrants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador i elements
auxiliars, totalment col.locat. (P - 119)

1.450,00028,27 40.991,50

2 GD5AN105 ml Col.lector drenant de pvc ranurat, de diàmetre 500 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus viadrain, inclòs base de 10
cm de formigó de neteja amb 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment
col.locat. (P - 121)

1.440,00083,03 119.563,20

3 GD75N803 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de
diàmetre, inclòs excavació en rasa amb 40% d'excavació amb
voladura, refinat, base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, toalment col·locat i executat segons plànols
 (P - 125)

150,00064,81 9.721,50

4 GD75U060 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 100 cm de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior
amb formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 126)

37,500122,87 4.607,63

5 GD5AN104 ml Col.lector drenant de PVC ranurat, de diàmetre 400 mm,
autoportant, amb dren pantalla tipus Viadrain, inclòs base de 10
cm de formigó de neteja amb 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, excavació de terreny no
classificat, reblert amb material drenant, compactació i transport a
abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador i elements auxiliars, totalment
col.locat. (P - 120)

350,00078,53 27.485,50

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.04.02 202.369,33

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL04

Euro
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SUBCAPITOL ARQUETES I POUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1N802 u Arqueta de secció interior 200 x 100 cm i fins a 3,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, parets de 30 cm de formigó ha-30,
armat amb barres d'acer b 500 s, encofrat, graons de polipropilé
amb ànima d'acer, marc i reixa d'acer laminat a42/b en perfils t,
entroncament amb tub de desgüàs, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat i rebliment de terres, segons plànols.
(P - 129)

40,0001.430,18 57.207,20

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.04.03 57.207,20

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE LONGITUDINAL04

SUBCAPITOL BROCS, BAIXANTS I ALTRES ELEMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en
forma d'u, de 60x30 cm interiors mínim, inclòs excavació,
transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, segons plànols (P - 124)

65,00043,54 2.830,10

2 GD57N105 u Desgüàs, tipus d12, de secció interior 180x100 cm, inclòs formigó
de 25 n/mm2 de resistència característica a la compressió, capa
de neteja amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica
a la compressió, encofrat, armat amb barres d'acer b 500 s,
recrescut amb morter de ciment, excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants i rebliment de terres, totalment acabat, segons plànols
(P - 114)

1,000343,72 343,72

3 GD57N104 u Desgüàs tipus d6, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer b 500 s, protecció amb escullera i
excavació de terreny no classificat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, totalment acabat, segons
plànols (P - 113)

2,000215,77 431,54

4 GD57N801 u Desgüàs tipus D3, inclòs formigó de 30 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, capa de neteja amb formigó de 15
n/mm2 de resistència característica a la compressió, encofrat,
armat amb barres d'acer b 500 s, i excavació de terreny no
classificat, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, totalment acabat, segons plànols (P - 116)

16,000111,74 1.787,84

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.04.04 5.393,20

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL05

SUBCAPITOL OD-202.301

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)

53,35278,29 4.176,93

Euro



Variant Coll del Revell

PRESSUPOST Pàg.:19/02/11 6Data:

2 GD78X018 ml Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de
drenatge transversal , incloent excavació, reblert i embocadures,
totalment acabat (P - 127)

22,8001.312,80 29.931,84

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 22)

976,2503,43 3.348,54

4 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

13,85897,40 1.349,77

5 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

1.108,6400,95 1.053,21

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 44) 55,43131,15 1.726,68

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 55,43137,60 2.084,21

8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

47,25040,84 1.929,69

9 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i
perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100, col·locat. (P -
135)

3,975121,53 483,08

10 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

775,1583,14 2.434,00

11 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa
o armat (P - 3)

1,090150,99 164,58

12 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)

238,50015,60 3.720,60

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.05.01 52.403,13

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL05

SUBCAPITOL OD-202.502

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)

17,15278,29 1.342,83

2 GD78X018 ml Tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre per obres de
drenatge transversal , incloent excavació, reblert i embocadures,
totalment acabat (P - 127)

7,3301.312,80 9.622,82

3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 23)

203,27114,50 2.947,43

4 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

19,01197,40 1.851,67

Euro
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5 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

1.571,2000,95 1.492,64

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 44) 76,04731,15 2.368,86

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 76,04737,60 2.859,37

8 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

22,80040,84 931,15

9 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i
perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100, col·locat. (P -
135)

11,363121,53 1.380,95

10 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

451,2833,14 1.417,03

11 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa
o armat (P - 3)

1,090150,99 164,58

12 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)

69,92815,60 1.090,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.05.02 27.470,21

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL05

SUBCAPITOL OD-202.703

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
37)

54,5607,50 409,20

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 44) 185,27031,15 5.771,16

3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 180,84037,60 6.799,58

4 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

10.792,7510,95 10.253,11

5 G450U055 m3 Formigó ha-30 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 40)

55,19095,60 5.276,16

6 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

52,23097,40 5.087,20

7 G7J5N101 m Segellat de junt de 10 mm d'amplària i 10 mm de fondària amb
massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola manual (P - 54)

104,0001,16 120,64

8 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al
darrera d'alçats d'estreps de formigó, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 24)

0,00041,10 0,00

9 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 52)

131,5602,15 282,85

10 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos 46,4005,33 247,31
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components amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa
estesa de sorra de quars, totalment acabada (P - 53)

11 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 47)

80,0008,33 666,40

12 GDV0N122 m2 Reixa per a pou de recollida d'aigües, d'acer llaminat a/42b i
perfils en t, inclós marc de formigó i suport heb-100, col·locat. (P -
135)

5,000121,53 607,65

13 GD5AV011 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs
col·locació, excavació, refinat, transport a abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de material filtrant;
inclosos acabats i obres associades. (P - 123)

28,00026,02 728,56

14 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 34)

2,89233,50 96,88

15 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

179,1401,08 193,47

16 GD5AU211 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 122)

14,44017,40 251,26

17 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)

6,19478,29 484,93

18 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1.649,2733,14 5.178,72

19 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kn/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment col·locada (P - 51)

119,67014,86 1.778,30

20 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 23)

280,60014,50 4.068,70

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.05.03 48.302,08

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DRENATGE TRANSVERSAL05

SUBCAPITOL OD-203.304

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)

1,88778,29 147,73

2 G450U040 m3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 39)

5,76783,34 480,62
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3 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 23)

187,98214,50 2.725,74

4 GD79N801 ml Tub en xapes d'acer corrugat i galvanitzat tipus mp-200, de 2,86
m de diàmetre i 2,5 mm d'espessor, unides mitjançant cargols,
incloent les eines necessàries pel seu acoblament. Incloent
excavació, reblert i embocadures, totalment acabat. (P - 128)

8,210668,37 5.487,32

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

11,44040,84 467,21

6 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 44) 43,60431,15 1.358,26

7 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)

53,63415,60 836,69

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.05.04 11.503,57

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES DE FÀBRICA06

SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS01

ACTIVITAT OF 202.8 PS COLL DE REVELL01

ACTIVITAT2 ENDERROC I TREBALLS PREVIS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

2.174,42440,84 88.803,48

2 G3D1V002 m2 Mur pantalla de micropiló de diàmetre 200 mm, incloent
excavació a rotopercusió, llots tixotròpics, armadures,
ancoratges, injecció de morter de ciment, totalment acabat (P -
29)

427,800205,12 87.750,34

3 G221V002 m3 Excavació en sòls amb mitjans mecànics lleugers, en cobertura
de túnel artificial de Mas Romeu  (P - 14)

5.790,4007,15 41.401,36

4 G21HNC02 m Desmuntatge i retirada de les instal·lacions elèctriques,
electromecàniques i de comunicacions existents en els túnels per
procedir a les feines de renovació, inclou retirada de quadres
elèctrics, lluminàries, equipaments, canalitzacions i cables de
qualsevol tipus (P - 10)

68,00019,17 1.303,56

5 G219N120 m2 Tall serra amb disc de diamant d'elements de formigó en massa
o armat (P - 3)

1.976,000150,99 298.356,24

6 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 47)

7.904,0008,33 65.840,32

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.06.01.01.01 583.455,30

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

Euro
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CAPITOL OBRES DE FÀBRICA06

SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS01

ACTIVITAT OF 202.8 PS COLL DE REVELL01

ACTIVITAT2 ESTREPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
37)

312,0007,50 2.340,00

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 307,51537,60 11.562,56

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

121.416,0000,95 115.345,20

4 GD5AV011 m Drenatge amb tub de pvc de doble paret, de diàmetre 110 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i sn 4 kn/m2, inclòs
col·locació, excavació, refinat, transport a abocador dels
materials sobrants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador, geotextil de 200 g/m² i reblert de material filtrant;
inclosos acabats i obres associades. (P - 123)

100,50026,02 2.615,01

5 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
voltes prefabricats de formigó, amb sòl seleccionat tipus 3,
procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions
del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P
- 23)

4.040,18014,50 58.582,61

6 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 25)

192,00024,92 4.784,64

7 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de
formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió bituminosa catiònica (P - 52)

310,0002,15 666,50

8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 44) 307,51531,15 9.579,09

9 G774U006 m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls de 9 mm
d'alçada, feltre de polipropilè i làmina impermeabilitzant de
polietilè, amb resistència a la compressió de 400 kn/m2, per a
drenatge de murs, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment col·locada (P - 51)

310,00014,86 4.606,60

10 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

206,69097,40 20.131,61

11 G3G5U240 m2 Execució de pantalla de 100 cm de gruix, amb formigó HA-30 i
llots tixotròpics, incloent excavació en qualsevol tipus de terreny
amb parts proporcionals de roca amb utilització de trepant,
col·locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i
muntatge d'acer) tot inclòs fins i tot càrrega i transport dels
productes de excavació a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 30)

620,000344,43 213.546,60

12 G3GZ0010 m Doble muret guia per a execució de pantalles, de 25 cm de gruix i
70 cm d'alçària, amb formigó de 17,5 n/mm2 de resistència
característica a la compressió i armat amb acer b 500 s, inclosa
excavació, encofrat i desencofrat (P - 31)

52,000106,30 5.527,60

13 G3GZU015 m Enderroc de doble muret guia d'execució de pantalles, de 25 cm
de gruix i 70 cm d'alçària, de formigó armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
32)

52,00012,77 664,04

Euro



Variant Coll del Revell

PRESSUPOST Pàg.:19/02/11 11Data:

14 G3L1U400 kg Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges
permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap
d'ancoratge (P - 36)

4.382,5608,23 36.068,47

15 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol
tipus de terreny (P - 35)

1.624,00042,24 68.597,76

16 G3GZU020 m2 Repicat de paraments verticals de pantalles per a regularització
de superfícies de formigó, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 33)

416,0009,80 4.076,80

17 G124 m Perforació amb corona de diamant pel mur de formigó, de 80 mm
de diàmetre, inclosa l'ajuda de grua, gruix aproximat del mur de
50 cm (P - 1)

92,800134,13 12.447,26

18 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
15)

4.071,68015,60 63.518,21

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.06.01.01.02 634.660,56

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES DE FÀBRICA06

SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS01

ACTIVITAT OF 202.8 PS COLL DE REVELL01

ACTIVITAT2 TAULER03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

34.571,1360,95 32.842,58

2 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 64,04837,60 2.408,20

3 G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent,
inclòs part proporcional de morter d'anivellament, col·locat (P -
50)

72,96022,30 1.627,01

4 G4D8U034 m2 Encofrat perdut pla per a biga tipus artesa amb voladius de
taulers superiors a 2,50 m, de lloses prefabricades amb entramat
metàl·lic autoportant, inclòs col·locació (P - 46)

425,52072,23 30.735,31

5 G782N103 m2 Impermeabilització de tauler de pont amb pintura de dos
components amb barreja de resines epòxi i quitrà d'hulla, inclosa
estesa de sorra de quars, totalment acabada (P - 53)

386,1205,33 2.058,02

6 G450U070 m3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 41)

144,04697,40 14.030,08

7 ZNZZG418 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus
artesa, de 200 cm de cantell, totalment col·locada (P - 156)

39,4005.539,41 218.252,75

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.06.01.01.03 301.953,95

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES DE FÀBRICA06

SUBCAPITOL PASSOS SUPERIORS01

ACTIVITAT OF 202.8 PS COLL DE REVELL01

ACTIVITAT2 ACABATS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 G4Z7U006 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de
cautxú extrusionat, per a absorbir moviments de 100 mm com a
màxim, col·locat amb adhesiu (P - 49)

23,808240,49 5.725,59

2 GDD4N701 UD Embornal en obra de fàbrica. Inclòs formigó, encofrat i reixa. Tot
inclòs (P - 130)

4,000233,67 934,68

3 G4X1N801 u Prova de càrrega per tram en estructures, inclòs vehicles,
aparells de mesura i tots els elements necessaris per a la seva
execució (P - 48)

1,0003.001,85 3.001,85

4 GB12U112 m Barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària amb
muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular,
tot galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locada segons
plec de prescripcions tènniques i detalls plànols (P - 67)

80,000301,13 24.090,40

5 GB12U118 u Extrem de barana metàl·lica tipus pmc2/10a, d'1,00 m d'alçària,
d'acer galvanitzat en calent, inclòs part proporcional de plaques
d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons
detalls plànols (P - 68)

4,000534,20 2.136,80

6 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat granític, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 59)

46,51232,66 1.519,08

7 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus b-60/70, per a mescles bituminoses (P - 61) 2,000320,25 640,50

8 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus ecr-1d
sobre ferm nou (P - 63)

440,0000,28 123,20

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.06.01.01.04 38.172,10

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES DE FÀBRICA06

SUBCAPITOL MURS02

ACTIVITAT MURS DE DAMES01

ACTIVITAT2 MUR 203.0 D04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat
(P - 38)

122,50078,29 9.590,53

2 G450U075 m3 Formigó hp-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat (P - 42)

294,00097,40 28.635,60

3 G4B0U020 kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 n/mm2, col·locat (P - 43)

27.341,0200,95 25.973,97

4 G3L1U300 m Perforació d'ancoratge provisional o permanent en qualsevol
tipus de terreny (P - 35)

1.176,00042,24 49.674,24

5 G3L1U400 kg Acer y 1770 s2 en cordons per a pretesar en ancoratges
permanents al terreny, incloent-hi ancoratges, beina, injecció de
beurada, accessoris i tesat, inclòs part proporcional de cap
d'ancoratge (P - 36)

11.854,0808,23 97.559,08

6 G221U014 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb
mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en
roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

1.547,1803,14 4.858,15

7 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 45) 872,20037,60 32.794,72

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.06.02.01.04 249.086,29

Euro
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 77)

4.434,3300,67 2.971,00

2 GBA1U620 m Pintat de faixa sonora de 15 cm d'amplada sobre paviment,
mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 80)

4.800,0001,28 6.144,00

3 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 78)

1.576,0001,52 2.395,52

4 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment,
amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P -
81)

796,96714,93 11.898,72

5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge. (P - 79)

169,6402,47 419,01

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.07.01 23.828,25

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ VERTICAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBB1U112 u Placa circular de 120 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 85)

9,000166,05 1.494,45

2 GBB1U103 u Placa triangular de 175 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 83)

7,000207,69 1.453,83

3 GBB1U146 u Placa d'acer galvanitzat de 120x180 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis
(s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 88)

9,000299,40 2.694,60

4 GBBZU007 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 104)

11,000103,75 1.141,25

5 GBBZU008 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en autovies i autopistes,
inclòs fonamentació i col·locació (P - 105)

8,000124,61 996,88

6 GBBZU003 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en autovies i autopistes, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 101)

8,00055,62 444,96

7 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de

12,000104,77 1.257,24
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fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 84)

8 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 86)

5,000127,83 639,15

9 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P
- 82)

7,000131,20 918,40

10 GBB1U144 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (s-1/s-29), carrils (s-50/s-63) i serveis
(s-100/s-126), amb revestiment reflectant hi nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 87)

2,000189,63 379,26

11 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 100)

17,00052,39 890,63

12 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 102)

2,00093,32 186,64

13 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 103)

2,000111,44 222,88

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.07.02 12.720,17

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07

SUBCAPITOL SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó hm-20, inclosa excavació, càrrega i
transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 93)

25,384186,23 4.727,26

2 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
90 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 94)

4,000109,85 439,40

3 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
140 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 95)

3,000152,77 458,31

4 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de
168 mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el
subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge
del fonament (P - 96)

2,000275,44 550,88

5 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons
designació mc del plec de prescripcions tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 97)

9,47225,38 240,40

6 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons
designació mf del plec de prescripcions tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 98)

14,99990,19 1.352,76

7 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons 9,162123,71 1.133,43
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designació mg del plec de prescripcions tècniques, per a suport
de senyals de trànsit, col·locat (P - 99)

8 GBB5U750 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300), localització
(s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat (s-700), amb
revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 89)

0,543432,83 235,03

9 GBB5U752 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció (s-300),
localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en poblat
(s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
(P - 90)

1,930300,79 580,52

10 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50
m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200),
direcció (s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús
específic en poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport,
totalment col·locada (P - 91)

1,466278,41 408,15

11 GBB5U754 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a
senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (s-200), direcció
(s-300), localització (s-500), confirmació (s-600) i ús específic en
poblat (s-700), amb revestiment reflectant dg nivell 3, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 92)

19,863258,32 5.131,01

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.07.03 15.257,15

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07

SUBCAPITOL ABALISAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GBC1U262 u Fita de vèrtex de 180 cm de diàmetre, per a bifurcació, amb
revestiment reflectant dg nivell 3, totalment col·locada (P - 110)

1,000586,29 586,29

2 GBC1U114 u Fita quilomètrica amb placa de 60x60 cm, amb revestiment
reflectant hi nivell 2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat
de 80x40x2 mm, elements de fixació i fonament de suport,
totalment col·locada segons plànols (P - 107)

2,000120,19 240,38

3 GBC1U242 u Fita d'aresta de 155 cm d'alçada, per a autovia, amb revestiment
reflectant dg nivell 3, inclòs base prefabricada de formigó,
totalment col·locada (P - 108)

69,00032,29 2.228,01

4 GBC1U251 u Balisa cilíndrica flexible de 75 cm d'alçada, amb base, amb
revestiment reflectant dg nivell 3, totalment col·locada (P - 109)

96,00076,97 7.389,12

5 GBC1N101 u Captafars per a barrera de formigó, amb revestiment reflectant dg
nivell 3, a una cara, totalment col·locat (P - 106)

135,0004,21 568,35

6 GBC1U274 u Captafars de prisma per a calçades, amb revestiment reflectant
dg nivell 3, a una cara, totalment col·locat (P - 111)

301,0008,40 2.528,40

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.07.04 13.540,55

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES07

SUBCAPITOL BARRERES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
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1 GB2ZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes homologada en barreres
de seguretat flexibles , incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar, totes
les operacions necessàries per a la col·locació del braç de
subjecció en els suports, totalment col·locada en recta o corbada
de qualsevol radi. (P - 76)

230,00013,59 3.125,70

2 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120
cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 69)

656,00023,41 15.356,96

3 GB2A1021 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsnc2/120a, galvanitzada en calent, incloent dues tanques
sobreposatades de secció doble ona, part proporcional de
separadors, pal de perfil c-120 cada 2 m, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament i soldadures,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi (P - 71)

310,00054,73 16.966,30

4 GB2A1004 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna2/120a, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil c-120
cada 2 m, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs
enclavament i soldadures, totalment col·locada per a proteccions
de pòrtics i banderoles de senyalització, en recta o corbada de
qualsevol radi (P - 70)

48,00035,42 1.700,16

5 GB2CU050 m Barrera de seguretat doble de formigó, emmotllada 'in situ', tipus
bhdej0/0a (new jersey o equivalent), amb perfil a les dues cares,
de dimensions i detalls segons plànols, totalment acabada (P -
75)

1.200,00048,53 58.236,00

6 GB2AU120 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica
de qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P -
72)

4,000309,24 1.236,96

7 GB2AU130 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de
qualsevol tipus, amb abatiment o encastament en el talús del
desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, pals de perfil c-100 o c-120 cada 2 m, separadors, xapes de
reforç, peça en angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat (P -
73)

7,000546,40 3.824,80

8 GB2AU503 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb separador, tipus
bmsna4/120b, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció
doble ona, part proporcional de separador, pal de perfil tubular
de 120x55 mm cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment col·locada
en recta o corbada de qualsevol radi (P - 74)

700,00030,04 21.028,00

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.07.05 121.474,88

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES COMPLEMETARIES08

SUBCAPITOL TANCAMENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 66)

2.601,4209,12 23.724,95
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SUBCAPITOLTOTAL 01.01.08.01 23.724,95

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL OBRES COMPLEMETARIES08

SUBCAPITOL XARXA DE COMUNICACIONS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK2PI01 U Pericó de registre per a xarxa de comunicació de 140x70cm i 110
cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó ha-25, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
encofrat, desencofrat i acer, marc i tapes; segons plànols. (P -
134)

5,0001.630,39 8.151,95

2 GDG4N001 M Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, mitjana o
berma de terraplé d'obra nova. inclou excavació de l'esplanada,
subministrament i col·locació de 12 tubs pead de ø 40 mm,
subministrament, col·locació i vibrat del formigó de protecció tipus
hm-20, subministrament i col·locació de la cinta de senyalització,
reposició de la senyalització existent, càrrega i transport a
l'abocador dels materials sobrants, senyalització provisional i
sobrecostos per baix rendiment, segons plànols. (P - 131)

451,78018,85 8.516,05

3 GDG5EX01 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral d'obra
existent. inclou tall i enderroc de mescla, excavació de capes
granulars i explanada, subministrament i col·locació de 12 tubs
de pead de ø 40 mm, subministrament, col·locació i vibrat del
formigó de protecció tipus hm- 20, reposició de les capes
granulars i la mescla, subministrament i col·locació de la cinta de
senyalització, reposició de la senyalització existent, càrrega i
transport a l'abocador dels materials sobrants, senyalització
provisional i sobrecostos per baix rendiment, segons plànols. (P -
133)

197,48044,72 8.831,31

4 GDG4NC01 ML Canalització provisional per a xarxa de telecomunicacions inclou
excavació de rasa, tall i enderroc de la mescla, estintolaments,
conversions aèries i subterrànies, 2 tubs de PVC D110 i totes les
feines i materials necessàris per la seva protecció així com les
diferents afeccions durant l'execució de les obres. 

 (P - 132)

426,98011,25 4.803,53

SUBCAPITOLTOTAL 01.01.08.02 30.302,84

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL CONDICIONAMENT DEL SÒL01

ACTIVITAT CONDICIONAMENT I ESTABILITZACIÓ DELS SOLS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR26U010 ha Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw i equip de fresatge
d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 25
al 60 % (P - 137)

0,3003.675,94 1.102,78

2 G219N802 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,fins a un gruix de
30 cm, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

268,5002,78 746,43

3 GR3PU060 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen vegetal,
tipus compost, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P -
139)

9.284,2411,85 17.175,85
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4 GR3PV001 m2 Trituració de branques i restes vegetals procedents de l'esbrossi,
incloent la seva addició a la terra vegetal emmagatzemada (P -
140)

2.543,3301,85 4.705,16

5 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 138)

9.284,1032,29 21.260,60

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.01.01 44.990,82

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 101

ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR460002 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø
coll de l'arrel mím. 6 mm), en c mínim 2 l, i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 142)

1.406,0007,53 10.587,18

2 GR431002 u Subministrament i plantació d'espècies tipus pinus sp de 40-60
cm d'alçària (ø coll de l'arrel mím. 5 mm), en c-3 l, i clot de
plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra. (P -
141)

936,0009,66 9.041,76

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.01.01 19.628,94

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 101

ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea,
arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en c-10 l, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la
recepció de l'obra (P - 144)

1.285,00017,01 21.857,85

2 GR4DN801 u Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm
d'alçada, en contenidor de 2,5 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 146)

1.712,0004,16 7.121,92

Euro



Variant Coll del Revell

PRESSUPOST Pàg.:19/02/11 19Data:

3 GR4DN802 u Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80
cm d'alçada, en contenidor de 3 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 147)

1.285,0005,41 6.951,85

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.01.02 35.931,62

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRES02

ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR460002 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (ø
coll de l'arrel mím. 6 mm), en c mínim 2 l, i clot de plantació
0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 142)

23,0007,53 173,19

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.02.01 173,19

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRES02

ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR4A2004 u Subministrament i plantació d'arbust tipus pistacea, phyllirea,
arbutus o similar de 60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >
3) en c-10 l, en clot de plantació 0,50x0.50x0.50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons ppt fins la
recepció de l'obra (P - 144)

19,00017,01 323,19

2 GR4DN802 u Subministrament i plantació de sarothamnus scoparius, de 60-80
cm d'alçada, en contenidor de 3 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 147)

19,0005,41 102,79

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.02.02 425,98

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT PASSOS DE FAUNA03

Euro
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ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR471105 u Subministrament i plantació d'arbre tipus populus sp, alnus sp,
fraxinus excelsior o salix alba, de perímetre de tronc 12/14, a
arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P -
143)

111,00038,48 4.271,28

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.03.01 4.271,28

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL PLANTACIONS02

ACTIVITAT PASSOS DE FAUNA03

ACTIVITAT2 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR4D2002 u Subministrament i plantació de tamarix sp, cornus sp i similars de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior >3), en c-3 l, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació
i revisió escocell, instal.lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P -
145)

56,0008,96 501,76

2 GR4DN801 u Subministrament i plantació de viburnum sp, de 20-40 cm
d'alçada, en contenidor de 2,5 litres,i clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons ppt fins la recepció de l'obra (P - 146)

56,0004,16 232,96

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.02.03.02 734,72

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL SEMBRES I HIDROSEMBRES03

ACTIVITAT HIDROSEMBRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P -
149)

9.284,2410,89 8.262,97

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.03.01 8.262,97

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

Euro
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SUBCAPITOL SEMBRES I HIDROSEMBRES03

ACTIVITAT SEMBRA MANUAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un pendent < 25 %,
incloses el subministrament de les llavors i totes les operacions
necessàries tipus pas de corró, rastellat, mulch, així com el
manteniment fins la recepció de l'obra (P - 148)

90,0000,75 67,50

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.03.02 67,50

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL REG DE PLANTACIONS04

ACTIVITAT REG DE PLANTACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRM2V010 u Reg de planta leñosa amb una dosi de 5 l, inclosa la càrrega i el
transoporte de l'aigua des del punt de proveïment fins al lloc
d'aplicació (P - 153)

33.624,0000,07 2.353,68

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.04.01 2.353,68

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL TREBALLS COMPLEMENTÀRIS05

ACTIVITAT BALISAMENT PREVI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la
superfície d'ocupació de les obres, instal.lacions annexes i zones
d'interès i/o valor ecològic o sociocultural, inclòs el muntatge i
desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor
de plàstic, mesurada la longitud executada (P - 136)

4.565,0000,24 1.095,60

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.05.01 1.095,60

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL TREBALLS COMPLEMENTÀRIS05

ACTIVITAT CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE PASSOS DE FAUNA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRK0003 m2 Recrescut de formigó de solera d'obra de drenatge de diàmetre o
amplària > 2 m per a pas de fauna, mínim d'1 m d'amplària i 30
cm d'alçada amb depressió per a canal d'aigües baixes (P - 151)

15,08848,61 733,43

2 GRM3V001 u Manteniment de pas de fauna, inclòs la neteja de restes vegetals,
residus i grans acumulacions de graves, pedres o terres a
l'interior o a l'entrada dels pas; la estassada de la vegetació en
les embocadures; la verificació del correcte estat de les
estructures esmenant quan s'escaigui l'aparció d'esglaons o
solcs en el límit entre les soleres i el terreny solt; la eliminació
dels possibles entollaments d'aigua a l'interior o a les
embocadures, segons plec de condicions, totalment executat (P -
154)

1,000321,85 321,85

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.05.02 1.055,28

Euro
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OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL TREBALLS COMPLEMENTÀRIS05

ACTIVITAT DISPOSITIUS D'ESCAPAMENT PER A FAUNA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GRKMN02 ud Construcció de rampes d'eixida per a la fauna en el tancament
perimetral de 1,5 metres d'amplada, per 3,85 metres de llarg,
dels quals 2,35 metres estan acabats en rampa fins a una alçada
de 1,5 metres. construits amb formigó cíclope, totalment acabat
segons el plec de condicions. (P - 152)

2,000187,64 375,28

ACTIVITATTOTAL 01.01.09.05.03 375,28

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL MESURES CORRECTORES09

SUBCAPITOL TREBALLS COMPLEMENTÀRIS05

ACTIVITAT RESTAURACIÓ D'ABOCADORS  I PRÉSTECS04

ACTIVITAT2 PRÈSTECS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR91N711 m2 Tractament de restauració i revegetació de les zones
d'abocadors i préstecs, inclòs part proporcional de cuneta de
guarda (P - 150)

7.409,1602,70 20.004,73

ACTIVITAT2TOTAL 01.01.09.05.04.01 20.004,73

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+50001

CAPITOL DESVIAMENTS DE TRÀNSIT10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PPADN801 pa Partida alçada de cobrament integre per l'execució del
desdoblament en el seu pas per Enllaç Coll del Revell (P - 155)

4,00067.095,24 268.380,96

CAPITOLTOTAL 01.01.10 268.380,96

OBRA PRESSUPOST  722-PRO-CA-505501

CAPÍTULO NO TRAMIFICAT02

CAPITOL PARTIDES ALÇADES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA9T1AC pa Partida alçada de cobrament íntegres per la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviament provisionals durant la
execusió de les obres segons indiqui direcció d'obra.  (P - 0)

1,00035.000,00 35.000,00

2 XPA0T1SS pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base
a l'estudi i el pla de seguretat i salut tram 1 (P - 0)

1,000154.047,21 154.047,21

3 XPA1N802 km Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus i de
les demolicions i treballs inicials de total l'obra (P - 0)

1,00066.898,60 66.898,60

CAPITOLTOTAL 01.02.01 255.945,81

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:19/02/11 1Data:

NIVELL 6: ACTIVITAT2 Import

ACTIVITAT2 01.01.06.01.01.01 ENDERROC I TREBALLS PREVIS 583.455,30
ACTIVITAT2 01.01.06.01.01.02 ESTREPS 634.660,56
ACTIVITAT2 01.01.06.01.01.03 TAULER 301.953,95
ACTIVITAT2 01.01.06.01.01.04 ACABATS 38.172,10

01.01.06.01.01 OF 202.8 PS COLL DE REVELLACTIVITAT 1.558.241,91

ACTIVITAT2 01.01.06.02.01.04 MUR 203.0 D 249.086,29
01.01.06.02.01 MURS DE DAMESACTIVITAT 249.086,29

ACTIVITAT2 01.01.09.02.01.01 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES 19.628,94
ACTIVITAT2 01.01.09.02.01.02 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS 35.931,62

01.01.09.02.01 TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 1ACTIVITAT 55.560,56

ACTIVITAT2 01.01.09.02.02.01 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES 173,19
ACTIVITAT2 01.01.09.02.02.02 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS 425,98

01.01.09.02.02 ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRESACTIVITAT 599,17

ACTIVITAT2 01.01.09.02.03.01 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBRES 4.271,28
ACTIVITAT2 01.01.09.02.03.02 SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ D'ARBUSTS 734,72

01.01.09.02.03 PASSOS DE FAUNAACTIVITAT 5.006,00

ACTIVITAT2 01.01.09.05.04.01 Prèstecs 20.004,73
01.01.09.05.04 RESTAURACIÓ D'ABOCADORS  I PRÉSTECSACTIVITAT 20.004,73

1.888.498,66

NIVELL 5: ACTIVITAT Import

ACTIVITAT 01.01.06.01.01 OF 202.8 PS COLL DE REVELL 1.558.241,91
01.01.06.01 PASSOS SUPERIORSSUBCAPITOL 1.558.241,91

ACTIVITAT 01.01.06.02.01 MURS DE DAMES 249.086,29
01.01.06.02 MURSSUBCAPITOL 249.086,29

ACTIVITAT 01.01.09.01.01 CONDICIONAMENT I ESTABILITZACIÓ DELS SOLS 44.990,82
01.01.09.01 CONDICIONAMENT DEL SÒLSUBCAPITOL 44.990,82

ACTIVITAT 01.01.09.02.01 TALUSSOS EN ENTORN FORESTAL 1 55.560,56
ACTIVITAT 01.01.09.02.02 ZONES ADJACENTS, MARGINALS I ALTRES 599,17
ACTIVITAT 01.01.09.02.03 PASSOS DE FAUNA 5.006,00

01.01.09.02 PLANTACIONSSUBCAPITOL 61.165,73

ACTIVITAT 01.01.09.03.01 HIDROSEMBRES 8.262,97
ACTIVITAT 01.01.09.03.02 SEMBRA MANUAL 67,50

01.01.09.03 SEMBRES I HIDROSEMBRESSUBCAPITOL 8.330,47

ACTIVITAT 01.01.09.04.01 REG DE PLANTACIONS 2.353,68
01.01.09.04 REG DE PLANTACIONSSUBCAPITOL 2.353,68

ACTIVITAT 01.01.09.05.01 BALISAMENT PREVI 1.095,60
ACTIVITAT 01.01.09.05.02 CONDICIONAMENT I MANTENIMENT DE PASSOS DE FAUNA 1.055,28
ACTIVITAT 01.01.09.05.03 DISPOSITIUS D'ESCAPAMENT PER A FAUNA 375,28
ACTIVITAT 01.01.09.05.04 RESTAURACIÓ D'ABOCADORS  I PRÉSTECS 20.004,73

01.01.09.05 TREBALLS COMPLEMENTÀRISSUBCAPITOL 22.530,89

1.946.699,79

NIVELL 4: SUBCAPITOL Import

SUBCAPITOL 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 120.148,27
01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONSCAPITOL 120.148,27

SUBCAPITOL 01.01.02.01 ESBROSSADA 44.321,42
SUBCAPITOL 01.01.02.02 DESMUNT 903.252,48

Euro
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SUBCAPITOL 01.01.02.03 TERRAPLE 238.256,93
SUBCAPITOL 01.01.02.04 ESPLANADA 198.984,60

01.01.02 MOVIMENT DE TERRESCAPITOL 1.384.815,43

SUBCAPITOL 01.01.03.01 MATERIALS GRANULARS 221.772,66
SUBCAPITOL 01.01.03.02 AGLOMERATS ASFALTICS 676.118,91

01.01.03 FERMS I PAVIMENTSCAPITOL 897.891,57

SUBCAPITOL 01.01.04.01 CUNETES 133.642,80
SUBCAPITOL 01.01.04.02 COL·LECTORS I DRENS 202.369,33
SUBCAPITOL 01.01.04.03 ARQUETES I POUS 57.207,20
SUBCAPITOL 01.01.04.04 BROCS, BAIXANTS I ALTRES ELEMENTS 5.393,20

01.01.04 DRENATGE LONGITUDINALCAPITOL 398.612,53

SUBCAPITOL 01.01.05.01 OD-202.3 52.403,13
SUBCAPITOL 01.01.05.02 OD-202.5 27.470,21
SUBCAPITOL 01.01.05.03 OD-202.7 48.302,08
SUBCAPITOL 01.01.05.04 OD-203.3 11.503,57

01.01.05 DRENATGE TRANSVERSALCAPITOL 139.678,99

SUBCAPITOL 01.01.06.01 PASSOS SUPERIORS 1.558.241,91
SUBCAPITOL 01.01.06.02 MURS 249.086,29

01.01.06 OBRES DE FÀBRICACAPITOL 1.807.328,20

SUBCAPITOL 01.01.07.01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 23.828,25
SUBCAPITOL 01.01.07.02 SENYALITZACIÓ VERTICAL 12.720,17
SUBCAPITOL 01.01.07.03 SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ 15.257,15
SUBCAPITOL 01.01.07.04 ABALISAMENT 13.540,55
SUBCAPITOL 01.01.07.05 BARRERES 121.474,88

01.01.07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSESCAPITOL 186.821,00

SUBCAPITOL 01.01.08.01 TANCAMENTS 23.724,95
SUBCAPITOL 01.01.08.02 XARXA DE COMUNICACIONS 30.302,84

01.01.08 OBRES COMPLEMETARIESCAPITOL 54.027,79

SUBCAPITOL 01.01.09.01 CONDICIONAMENT DEL SÒL 44.990,82
SUBCAPITOL 01.01.09.02 PLANTACIONS 61.165,73
SUBCAPITOL 01.01.09.03 SEMBRES I HIDROSEMBRES 8.330,47
SUBCAPITOL 01.01.09.04 REG DE PLANTACIONS 2.353,68
SUBCAPITOL 01.01.09.05 TREBALLS COMPLEMENTÀRIS 22.530,89

01.01.09 MESURES CORRECTORESCAPITOL 139.371,59

5.128.695,37

NIVELL 3: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 120.148,27
CAPITOL 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 1.384.815,43
CAPITOL 01.01.03 FERMS I PAVIMENTS 897.891,57
CAPITOL 01.01.04 DRENATGE LONGITUDINAL 398.612,53
CAPITOL 01.01.05 DRENATGE TRANSVERSAL 139.678,99
CAPITOL 01.01.06 OBRES DE FÀBRICA 1.807.328,20
CAPITOL 01.01.07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES 186.821,00
CAPITOL 01.01.08 OBRES COMPLEMETARIES 54.027,79
CAPITOL 01.01.09 MESURES CORRECTORES 139.371,59
CAPITOL 01.01.10 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 268.380,96

01.01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500Capítulo 5.397.076,33

CAPITOL 01.02.01 PARTIDES ALÇADES 255.945,81
01.02 NO TRAMIFICATCapítulo 255.945,81

5.653.022,14

NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Euro
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Capítulo 01.01 TRAM DESDOBLAMENT PK 202+300 AL PK 203+500 5.397.076,33
Capítulo 01.02 NO TRAMIFICAT 255.945,81

01 Pressupost  722-PRO-CA-5055Obra 5.653.022,14

5.653.022,14

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost 722-PRO-CA-5055 5.653.022,14
5.653.022,14

Euro
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Variant Coll del Revell

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

5.653.022,14PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

734.892,8813,00 % Despeses generals SOBRE 5.653.022,14....................................................................................................................................

6,00 % Benefici industrial SOBRE 5.653.022,14....................................................................................................................................339.181,33

Subtotal 6.727.096,35

18 % IVA SOBRE 6.727.096,35....................................................................................................................................1.210.877,34

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 7.937.973,69€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( SET MILIONS NOU-CENTS TRENTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-NOU CENTIMS )

Barcelona, febrer de 2011
L´estudiant autor del projecte

Núria Cervós Cortina
Enginyera de Camins, Canals i Ports
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